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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do
Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o
seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 12, DE 2004-CN
Exclui o empreendimento Escola Jardim Eldorado, da Unidade Orçamentária 26298 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Anexo
VIII à Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VIII à Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, o empreendimento Escola Jardim Eldorado, subtítulo “Assistência Financeira para Construção de
Escolas”, sem correspondente na LOA/2004, da Unidade Orçamentária 26298 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente do
Senado Federal.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 178ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 9 DE DEZEMBRO DE 2004
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Leitura de requerimento
Nº 1.588, de 2004, de autoria do Senador Hélio
Costa, solicitando ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, as informações que menciona......
1.2.2 – Aviso do Ministro de Estado da
Fazenda
Nº 503, de 2004, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 667, de
2004, do Senador Antero Paes de Barros. ............
1.2.3 – Projetos recebidos da Câmara dos
Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.407, de
2004 (nº 1.175/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Nossa
Senhora da Piedade a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Largo,
Estado do Paraná. .................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.408, de
2004 (nº 1.177/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
e Beneﬁcente de Marapanim a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Marapanim,
Estado do Pará. .....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.409, de
2004 (nº 1.178/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Rádio Clube de
Mimoso do Sul a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mimoso do Sul, Estado
do Espírito Santo. ..................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.410, de
2004 (nº 1.179/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Casa da Providência para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Reriutaba, Estado do Ceará.
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.411, de
2004 (nº 1.180/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Evangélica de Comunicação – Funec para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada na cidade de João Pessoa, Estado da
Paraíba. .................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.412, de
2004 (nº 1.189/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Porto
Santo Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás. ...........
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.413, de
2004 (nº 1.193/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itapaci, Estado de
Goiás. ....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.414, de
2004 (nº 1.197/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Nelson Ribeiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Vitória do
Palmar, Estado do Rio Grande do Sul. ..................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.415, de
2004 (nº 1.198/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Creche Godiva
Agostini da Matta a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Miradouro, Estado
de Minas Gerais.....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.416, de
2004 (nº 1.201/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Joaninha a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tauá, Estado do
Ceará. ....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.417, de
2004 (nº 1.203/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Assistencial Manje a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul. ...............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.418, de
2004 (nº 1.206/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Comunitária Quipapá FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Quipapá,
Estado de Pernambuco. ........................................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 1.419, de
2004 (nº 1.211/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária “FM” de Tupanatinga
– Pernambuco a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tupanatinga, Estado de
Pernambuco...........................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.420, de
2004 (nº 1.357/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Victorio Lanza para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Guarujá, Estado de São Paulo. ........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.421, de
2004 (nº 1.181/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia – MG a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Juruaia, Estado de Minas Gerais...........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.422, de
2004 (nº 1.183/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Resgate a Cultura do Rio das Traíras
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Trairi, Estado do Ceará..........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.423, de
2004 (nº 1.184/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento
Cultural e Social de Maetinga a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Maetinga,
Estado da Bahia. ...................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.424, de
2004 (nº 1.185/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Social
de Livramento a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Livramento, Estado da
Paraíba. .................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.425, de
2004 (nº 1.190/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão a Prisma
Engenharia em Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Nova Cantu, Estado do
Paraná. ..................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.426, de
2004 (nº 1.194/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da
Cidade de Perdigão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Perdigão, Estado
de Minas Gerais.....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.427, de
2004 (nº 1.195/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho a executar
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Jacarezinho, Estado do Paraná. ............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.428, de
2004 (nº 1.196/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Vida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Luís de Montes Belos,
Estado de Goiás. ...................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.429, de
2004 (nº 1.199/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley
– Adwan a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Wanderley, Estado da Bahia.
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.430, de
2004 (nº 1.200/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente Dom Lino – ABDL a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Russas, Estado do Ceará. .......................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.431, de
2004 (nº 1.202/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Abadia de Goiás a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Abadia de
Goiás, Estado de Goiás. ........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.432, de
2004 (nº 1.208/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Itabaiana FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Lagoa Seca, Estado da Paraíba. ......................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.433, de
2004 (nº 1.253/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educadora do Nordeste e Correio da Semana
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Sobral, Estado do
Ceará. ....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.434, de
2004 (nº 1.255/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores do Bairro Monte Castelo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Tamboril, Estado do Ceará. ...................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.435, de
2004 (nº 1.256/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão a Portal
Sistema FM de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Carlos, Estado de Santa
Catarina. ................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.436, de
2004 (nº 1.257/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Cultura Rio Branco Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci-
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dade de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas
Gerais. ...................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.437, de
2004 (nº 1.262/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Super
Rádio DM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo. ............
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.438, de
2004 (nº 1.264/2004 na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão a Voz Ativa Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Itapuranga, Estado de Goiás. ...............
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.439, de
2004 (nº 1.268/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educativa e Cultural São Judas Tadeu para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Itaúna, Estado de Minas
Gerais. ...................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.440, de
2004 (nº 1.269/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores da Barra do Boi a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe. .....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.441, de
2004 (nº 1.271/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de Costa Verde
– Sideral FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Maricá, Estado do Rio
de Janeiro. .............................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.442, de
2004 (nº 1.272/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama – MG Ascog
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Guaraciama, Estado de Minas Gerais. .
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.443, de
2004 (nº 1.273/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza o Grupo Mutirão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Luís Gomes, Estado do Rio Grande do
Norte. .....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.444, de
2004 (nº 1.095/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rede
Família de Comunicação S/C Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Limeira, Estado de São Paulo. ................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.445, de
2004 (nº 305/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Atenas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais.............................................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 1.446, de
2004 (nº 320/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Amigos de
Passagem Franca a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Passagem Franca,
Estado do Maranhão..............................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.447, de
2004 (nº 417/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Saúde a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Saúde, Estado da Bahia........
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.448, de
2004 (nº 461/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural dos Amigos de Nova Esperança do Piriá – Acanep a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Esperança do Piriá, Estado do
Pará. ......................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.449, de
2004 (nº 581/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Águas Claras FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Goioerê, Estado do Paraná...................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.450, de
2004 (nº 678/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores do Parque de Exposição a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Morada
Nova, Estado do Ceará. ........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.451, de
2004 (nº 862/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio FM Rainha de Senhor do Bonﬁm Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Senhor do Bonﬁm,
Estado da Bahia. ...................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.452, de
2004 (nº 922/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Líder de Votuporanga Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Votuporanga, Estado de São Paulo. ......................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.453, de
2004 (nº 961/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Atlântica de Santos Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santos, Estado de São Paulo. ...............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.454, de
2004 (nº 962/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Paranapanema Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Piraju, Estado de São Paulo. .................................
1.2.4 – Comunicação da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação dos Projetos de Decreto Legislati-
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vo nºs 1.407 a 1.454, de 2004, lidos anteriormente, e abertura do prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas, perante a Comissão de
Educação. ..............................................................
1.2.5 – Pareceres
Nº 1.865, de 2004, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 91, de 2004 (nº
363/04, na origem), submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Dirceu Raposo
de Mello para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, na vaga
decorrente do término do mandato do Senhor Luís
Carlos Wanderley Lima..........................................
Nº 1.866, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 898,
de 2004 (nº 516/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Verdes Mares Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. .................
Nº 1.867, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.008, de
2004 (nº 607/2003, na Câmara dos Deputados), que
prova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Beneﬁcente de Bueno Brandão executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bueno
Brandão, Estado de Minas Gerais. ........................
Nº 1.868, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.026,
de 2004 (nº 662/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Rainha do Oeste de Altônia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Altônia, Estado do Paraná.....................
Nº 1.869, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.052,
de 2004 (nº 936/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Mello
e Bruno Comunicação e Participações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. .
Nº 1.870, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.111, de
2004 (nº 931/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
dos Moradores da Cidade de Aroeiras a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Araoeiras, Estado da Paraíba. ...............................
1.2.6 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Decreto
Legislativo nº 898, de 2004, cujo parecer foi lido
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. ........
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 1.008, 1.026, 1.052 e 1.111, de
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2004, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
sejam apreciados pelo Plenário, tendo em vista o
recebimento dos Ofícios nºs 100 e 101, de 2004,
da Comissão de Educação. ...................................
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 60, 203, 230,
498, de 2003 e 147, de 2004, aprovado terminativamente pelas Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Educação. ....................................................................
Término do prazo, dia 6 do corrente, sem
interposição de recurso, para que os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 10 e 11, de 2004-CN, sejam
apreciados pelo Plenário do Congresso Nacional.
Retiﬁcação do despacho aposto ao Requerimento nº 1.407, de 2004, a ﬁm de que a matéria
vá ao exame da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania............................................................
Recebimento do Ofício nº S/32, de 2004 (nº
160/2004, na origem), de 2 do corrente, do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, para os
ﬁns previstos no art. 52, inciso X, da Constituição
Federal, cópia do Parecer da Procuradoria-Geral
da República, da legislação, da versão do registro
taquigráﬁco do julgamento, da certidão de trânsito
em julgado e do Acórdão proferido por aquela Corte,
nos autos da Ação Originária nº 864, que declarou
a inconstitucionalidade da Lei nº 11.564, de 18 de
agosto de 1998, do Estado de Pernambuco (ﬁxação
do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco). ...........................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso por um décimo dos representantes de cada Casa, para que o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2004-CN, seja apreciado
pelo Plenário do Congresso Nacional. ..................
1.2.7 – Ofício
Nº 1.388/2004, de 8 do corrente, da Liderança
do PSDB na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 227, de
2004.......................................................................
1.2.8 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2004Complementar, de autoria do Senador Paulo Paim,
que altera a Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001, que autoriza antecipação do pagamento do complemento de atualização monetária em
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) e dá outras providências.........
Projeto de Lei do Senado nº 359, de 2004,
de autoria do Senador Augusto Botelho, que altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para
o ﬁm de determinar aos órgãos e entidades da
Administração Pública o uso da Rede Mundial de
Computadores nos procedimentos licitatórios e
atos subseqüentes. .............................................
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1.2.9 – Leitura de requerimento
Nº 1.589, de 2004, de autoria da Senadora Ana Júlia Carepa, solicitando à Ministra de
Estado de Minas e Energia as informações que
menciona. .......................................................
1.2.10 – Discursos do Expediente
SENADOR JOSÉ JORGE – Justiﬁcativas a
requerimento de sua autoria, a ser apresentado
oportunamente, solicitando informações ao MEC
para que apresente relatório sobre a qualidade de
titulação dos docentes das instituições de ensino
superior privadas, tendo em vista exigências da
LDB para o assunto. ..............................................
SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA – Considerações sobre o desarmamento. ......................
SENADOR JORGE BORNHAUSEN – Desempenho do Governo Lula no ano de 2004. .......
SENADOR PAULO PAIM – Crise enfrentada
pela companhia aérea Varig. Documento recebido
do Ministério da Educação sobre alterações na
Medida Provisória nº 213, de 2004, que institui o
Programa Universidade para Todos (Prouni). Diﬁculdades enfrentadas pelos produtores de arroz do
Rio Grande do Sul. ................................................
SENADOR AELTON FREITAS, como Líder
– Reinstalação da Subcomissão do Idoso.............
SENADORA ANA JÚLIA CAREPA – Abertura dos arquivos das Forças Armadas a respeito da
guerrilha do Araguaia. ...........................................
SENADOR ALMEIDA LIMA – Considerações
sobre a aprovação, ontem, da medida provisória que
estabelece foro privilegiado para os Presidentes do
Banco Central do Brasil. ........................................
1.3 – ORDEM DO DIA
Item 1– (Proveniente da Medida Provisória
nº 208, de 2004)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 55, de 2004 (proveniente da Medida
Provisória nº 208, de 2004), que altera dispositivos
da Lei nº 9.678, de 3 de julho de 1998, que institui a
Gratiﬁcação de Estímulo à Docência no Magistério
Superior e da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004,
e dá outras providências. Não houve acordo entre
as Lideranças para apreciação da matéria. ......
Item 2 – (Proveniente da Medida Provisória
nº 209, de 2004)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 56, de 2004 (proveniente da Medida Provisória nº 209, de 2004), que dispõe sobre a
tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário e dá outras providências. Apreciação
sobrestada. ..........................................................
Item 3 – (Proveniente da Medida Provisória
nº 210, de 2004)
Projeto de Lei de Conversão nº 57, de 2004
(proveniente da Medida Provisória nº 210, de 2004),
que altera dispositivos da Medida Provisória nº
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2.229-43, de 6 de setembro de 2001, que dispõe
sobre a criação, reestruturação e organização de
carreiras, cargos e funções comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, da Lei nº 8.691,
de 28 de julho de 1993, que dispõe sobre o Plano
de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia
da Administração Federal Direta, das Autarquias e
das Fundações Federais, da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, da Lei
nº 9.650, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre
o Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, da Lei nº 10.768, de 19 de novembro
de 2003, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Agência Nacional de Águas – ANA, e da Lei nº
10.871, de 20 de maio de 2004, que dispõe sobre
a criação de carreiras e organização de cargos
efetivos das autarquias especiais denominadas
Agências Reguladoras, e dá outras providências.
Apreciação sobrestada. ......................................
Item 4
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 211, de 2004, que abre, em favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional,
crédito extraordinário no valor de R$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de reais), para os ﬁns que especiﬁca. Apreciação sobrestada. ............................
Item 5 – (Proveniente da Medida Provisória
nº 212, de 2004)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 58, de 2004 (proveniente
da Medida Provisória nº 212, de 2004), que altera dispositivos da Lei nº 9.266, de 15 de março
de 1996, que reorganiza as classes da Carreira
Policial Federal e ﬁxa a remuneração dos cargos
que as integram, e da Lei nº 9.654, de 2 de junho
de 1998, que cria a Carreira de Policial Rodoviário Federal; institui a Gratiﬁcação Especíﬁca de
Apoio Técnico-Administrativo à Atividade Policial
Federal – GEAPF, o Plano Especial de Cargos do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a
Gratiﬁcação Especíﬁca de Apoio Técnico-Administrativo à Atividade Policial Rodoviária Federal
– GEAPRF e a Gratiﬁcação de Incremento à Atividade de Administração do Patrimônio da União
– GIAPU; e dá outras providências. Apreciação
sobrestada. ......................................................
Item 6 – (Proveniente da Medida Provisória
nº 213, de 2004)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 59, de 2004 (proveniente da Medida
Provisória nº 213, de 2004), que institui o Programa Universidade para Todos – PROUNI, regula a
atuação de entidades beneﬁcentes de assistência
social no ensino superior; altera as Leis nºs 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, 10.522, de 19 de ju-
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lho de 2002, e 10.891, de 9 de julho de 2004; e dá
outras providências. Apreciação sobrestada. .....
Item 7 – (Proveniente da Medida Provisória
nº 214, de 2004)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 60, de 2004 (proveniente da Medida Provisória nº 214, de 2004), que dispõe sobre
a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de
1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999 e 10.636,
de 30 de dezembro de 2002; e dá outras providências. Apreciação sobrestada...............................
Item 8 – (Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.501, de 2004 – art. 336, II)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 253,
de 2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito – “Exploração Sexual”, que altera o Título VI (dos crimes contra os costumes)
da Parte Especial do Código Penal. Apreciação
sobrestada. ......................................................
Item 9 – (Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.510, de 2004 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2004
(nº 3.443/2004, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza o Poder
Executivo a instituir Serviço Social Autônomo denominado Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial – ABDI, e dá outras providências. Apreciação sobrestada. ..............................................
Item10
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 64, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Eduardo Suplicy, que
acrescenta parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do art. 84 da Constituição Federal
(comparecimento do Presidente da República ao
Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa). Apreciação sobrestada. ..........................
Item 11
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2002, tendo como
primeiro signatário o Senador Francisco Escórcio,
que inclui § 8º no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias com a ﬁnalidade de
ampliar a vigência do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef). Apreciação
sobrestada. ........................................................
Item 12
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 1, de 2003, tendo como
primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que
altera o § 3º do art. 100 da Constituição Federal,
para determinar que os pagamentos de obrigações
devidas aos idosos sejam feitos em espécie e excluídos da obrigatoriedade de expedição de precatórios. Apreciação sobrestada. ...........................
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Item 13
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 57, de 2003 (nº 306/2000,
na Câmara dos Deputados), que acrescenta o § 3º
ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo o
Plano Nacional de Cultura. Apreciação sobrestada. .........................................................................
Item 14 – (Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 77, de
1999, e 28, de 2000) – (Votação Nominal, se não
houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera
disposições da Constituição Federal, tornando de
execução obrigatória a programação constante da
lei orçamentária anual. Apreciação sobrestada..
Item 15 – (Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 22 e 28,
de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº 77,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Íris Rezende, que imprime força cogente à lei orçamentária anual, acrescentando dispositivos ao art.
165 e alterando o inciso VI do art. 167, ambos da
Constituição Federal. Apreciação sobrestada. ...
Item 16 – (Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 77, de
1999, e 22, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de
2000, tendo como primeiro signatário o Pedro Simon,
que dá nova redação ao inciso I do § 9º do art. 165,
ao caput do art. 166 e acrescenta novo parágrafo
ao mesmo artigo da Constituição Federal. (Dispõe
sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e
orçamentos anuais). Apreciação sobrestada......
Item 17 – (Votação Nominal, se não houver
emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 81, de 2003, tendo como primeiro signatário o
Senador Tasso Jereissati, que acrescenta o art. 174A à Constituição Federal, para ﬁxar os princípios da
atividade regulatória. Apreciação sobrestada. ....
Item 18
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2004 (nº 575/98, na Câmara dos Deputados), que
altera o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal. (Excluindo dos bens da União as ilhas costeiras
que contenham a sede de Município). Apreciação
sobrestada. ..........................................................
Item 19
Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 9,
de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador
Sérgio Cabral, que adiciona um parágrafo ao art.
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183 da Constituição Federal, aumentando o tamanho máximo do lote objeto de usucapião especial
urbano em cidades com menos de 300.000 (trezentos mil habitantes). Apreciação sobrestada. .......
Item 20
Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 87,
de 2003, tendo como primeira signatária a Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais (dispõe sobre a carreira dos servidores civis e militares do ex-Território
Federal de Rondônia). Apreciação sobrestada. .
Item 21
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 13, de 2003 (nº 5.119/2001, na Casa
de origem), que denomina “Rodovia Milton Santos”
a BR-242 (Bahia-Brasília), que atravessa a Chapada
Diamantina e o oeste baiano. Apreciação sobrestada. ......................................................................
Item 22
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 254, de
2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito sobre a exploração sexual, que altera
o art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente (dispõe sobre os crimes relativos a cenas de sexo explícito ou
pornográﬁcas envolvendo crianças e adolescentes).
Apreciação sobrestada. ......................................
Item 23
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 255,
de 2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito sobre a exploração sexual, que
altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
(prevê o fechamento deﬁnitivo de hotel, pensão,
motel ou congêneres, quando hospedarem crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou
responsáveis, ou sem autorização). Apreciação
sobrestada. ........................................................
Item 24
Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2004,
de iniciativa da Comissão Temporária criada nos
termos dos Requerimentos nºs 529, de 2003, 19,
164, 350, 444, 577 e 587, de 2004, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação
de terras indígenas e dá outras providências. Apreciação sobrestada. ..............................................
Item 25
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.462, de 2004, do Senador Edison Lobão, solicitando que sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
119, de 2001, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania. Apreciação
sobrestada. ..........................................................
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Item 26
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.466, de 2004, do Senador Aloizio Mercadante, solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2004, de sua
autoria. Apreciação sobrestada. .........................
Item 27
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.517, de 2004, do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 367, de 2003, 21 e 36, de
2004, por regularem a mesma matéria. Apreciação
sobrestada. ..........................................................
1.3.1 – Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR PEDRO SIMON – Comentários
à próxima convenção do PMDB. ...........................
SENADOR MARCO MACIEL, como Líder
– Posse do ex-primeiro-ministro de Portugal, Dr.
José Manuel Durão Barroso, na Presidência da
Comissão Européia, órgão executivo da União Européia (UE). ...........................................................
SENADOR DEMÓSTENES TORRES, como
Líder – Crise da infra-estrutura do país, conforme
análise de dados do setor publicados no “Anuário
Exame 2004/2005”, da Editora Abril. ....................
SENADORA IDELI SALVATTI, como Líder
– Crescimento da indústria brasileira em 2004. Redução da carga tributária em 2003. ......................
SENADOR DELCÍDIO AMARAL – Considerações sobre o setor de aviação civil no Brasil. ....
SENADOR ALBERTO SILVA – Apelo pela
unidade do partido aos companheiros do PMDB.
1.3.2 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Fragilidade da agricultura familiar no Brasil. ...............
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO – Comentários
a matérias publicadas na imprensa a respeito da
violência no campo e dos restaurantes populares.
SENADOR FLÁVIO ARNS – Reconhecimento
do trabalho desenvolvido pelos médicos. ..............
SENADOR VALMIR AMARAL – Considerações sobre os índices comprobatórios da retomada
do crescimento econômico. ...................................
SENADOR ALVARO DIAS – Transcrição de
artigos publicados nos jornais O Estado de S.Paulo
e Folha de S.Paulo, que tratam do problema agrário
brasileiro, intitulados, respectivamente, “O projeto
de poder do MST” e “Governo prevê mais focos de
tensão no campo e na cidade”. .............................
SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO – Registro de matéria intitulada “A crítica a Lula, por
Lula”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, em
27 de novembro do corrente..................................
SENADOR LEONEL PAVAN – Encaminhamento de artigo intitulado “Taxa de juros alta tem
alternativa”, de autoria do Presidente da Federa-
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ção das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp,
publicado no jornal Folha de S.Paulo, em 28 de
novembro do corrente............................................
SENADOR SÉRGIO GUERRA – Incorporação aos Anais da Casa de matéria intitulada “O
tempo do Itamaraty”, publicada no jornal Folha de
S.Paulo, em 30 de novembro do corrente.............
SENADOR JOÃO RIBEIRO – Justiﬁcativas a
projeto de lei de autoria de S.Exa. que institui o Dia
Nacional do Fonoaudiólogo. ..................................
SENADOR ROMERO JUCÁ – Satisfação pelas atividades de preservação ambiental mantidas
pela Itaipu Binacional, construída na fronteira na
fronteira entre Brasil e Paraguai. ...........................
SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Importância do orçamento participativo. .........................
SENADORA LÚCIA VÂNIA – Cumprimentos à
médica sanitarista e pediatra Zilda Arns, fundadora
da Pastoral da Criança. .........................................
1.4 – ENCERRAMENTO
2 – PARECERES
Nº 78, de 2004-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos públicos e Fiscalização, sobre
o Projeto de Lei nº 106, de 2004-CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
crédito especial no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), para os ﬁns que especiﬁca, e dá
outras providências................................................
Nº 80, de 2004-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 46, de 2004-CN, que abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente
e da Integração Nacional, crédito suplementar no
valor global de R$ 114.526.010,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente............................................................................
Nº 90, de 2004-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos públicos e Fiscalização, sobre
o Projeto de Lei nº 99, de 2004-CN, que abre ao
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Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, e de Operações Oﬁciais de Crédito, crédito especial no valor global de R$ 171.274.130,00
(cento e setenta e um milhões, duzentos e setenta
e quatro mil, cento e trinta reais), para os ﬁns que
especiﬁca...............................................................
3 – EMENDAS
Nºs 1 a 20, apresentadas ao Projeto de Lei
nº 52, de 2004-CN (Mensagem nº 152/2004-CN).
4 – CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ata Circunstanciada da 11ª Reunião, realizada em 8 de novembro de 2004. .............................
5 – PORTARIA DO DIRETOR-GERAL

41918

6 – ATOS DO DIRETOR-GERAL
Nºs 2.022 a 2.027, de 2004. ........................
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41914

7 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
– 52ª LEGISLATURA
8 – SECRETARIA DE COMISSÕES
9 – COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
10 – CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
11 – CORREGEDORIA PARLAMENTAR
12 – PROCURADORIA PARLAMENTAR
13 – CONSELHO DO DIPLOMA MULHERCIDADÃ BERTHA LUTZ
CONGRESSO NACIONAL

41926

41944

42003

42064

Nº 163, de 2004............................................... 42101
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14 – CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
15 – CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
16 – COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL (Representação Brasileira)
17 – COMISSÃO MISTA DE CONTROLE
DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
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41648
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Ata da 178ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 9 de dezembro de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Eduardo Siqueira Campos, Alberto Silva,
Augusto Botelho, Mão Santa e Papaléo Paes

(ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:)

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.588, DE 2004

Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima
– Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio
– Augusto Botelho – César Borges – Cristovam Buarque – Delcidio Amaral – Demostenes Torres – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo
Suplicy – Efraim Morais – Fátima Cleide – Fernando
Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gerson Camata – Gilberto
Miranda – Hélio Costa – Heráclito Fortes – Ideli Salvatti – Jefferson Peres – João Alberto Souza – João
Batista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro
– Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Jorge – José Maranhão – José Sarney
– Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Lúcia
Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta – Maguito Vilela
– Mão Santa – Marco Maciel – Mário Calixto – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes – Patrícia
Saboya Gomes – Paulo Octávio – Paulo Paim – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho Tourinho – Romero Jucá
– Roseana Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio Zambiasi
– Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valdir
Raupp – Valmir Amaral.

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado das Relações
Exteriores, as seguintes informações:

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 71
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

1. Quais os gastos mensais e acumulados com cada uma das Missões de Paz sob
a égide da ONU, atualmente em andamento?
Quais dessas despesas foram ou serão reembolsadas pela ONU, em que montante e
de que forma?
2. Qual a situação do endividamento da
contribuição regular ou de outros eventuais
débitos do Brasil junto à ONU?
3. Já houve tratativas no sentido de compensar da dívida do Brasil junto à ONU os
gastos decorrentes das Missões de Paz das
Forças Armadas Brasileiras?
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2004. – Hélio Costa, Autor – Eduardo Suplicy, Presidente – Rodolpho Tourinho – Valdir Raupp – Edison Lobão
– Cristovam Buarque – Marco Maciel – Luiz Otávio
– Pedro Simon – João Capiberibe – Jefferson Péres
– Lúcia Vânia – João Ribeiro.
(À Mesa para decisão.)

É lido o seguinte:
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AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Nº 503, de 2004, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 667, de 2004, do
Senador Antero Paes de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.407, DE 2004
(Nº 1.175/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Fundação
Nossa Senhora da Piedade a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campo Largo, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 249, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Fundação Nossa Senhora da Piedade a executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Campo Largo,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 681, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 201, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Unidos para Sempre, na cidade
de Conceição do Araguaia – PA;
2 – Portaria nº 214, de 12 de junho de 2003 – Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel
Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo – SP;
3 – Portaria nº 215, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte Boa – ASCOMADAFB, na cidade de Fonte Boa – AM;
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4 – Portaria nº 249, de 12 de junho de 2003 –
Fundação Nossa Senhora da Piedade, na cidade de
Campo Largo – PR;
5 – Portaria nº 265, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão, na
cidade de Botelhos – MG;
6 – Portaria nº 267, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Apoio e Desenvolvimento
Cultural de Traipu, na cidade de Traipu – AL;
7 – Portaria nº 360, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, na cidade de Marapanim – PA;
8 – Portaria nº 363, de 17 de julho de 2003 – Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas – ASCOMPOTAG,
na cidade de Anadia – AL;
9 – Portaria nº 371, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural Comunitária Nova Missão, na cidade
de Mogi-Mirim – SP;
10 – Portaria nº 429, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária e Cultural Laranjense (ASCOL), na cidade de Laranja da Terra – ES;
11 – Portaria nº 463, de 28 de agosto de 2003
Rádio Clube de Mimoso do Sul, na cidade de Mimoso
do Sul – ES; e
12 – Portaria nº 546, de 16 de outubro de 2003
– Fundação de Assistência Comunitária “José Belém”,
na cidade de Vigia – PA.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 238 EM
Brasília, 1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação Nossa Senhora da Piedade,
na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
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à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53740.001627/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 249, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53740.001627/98 e do Parecer/Conjur/MC nº 504/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Nossa Senhora
da Piedade, com sede na Rua José Lunardon, nº
84, Bairro Ferrari, na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 25º26’45”S e longitude em
49º31’15”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 74/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53740001627/98, protocolizado em 8-12-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Fundação Nossa Senhora da Piedade,
localidade de Campo Largo, Estado do Paraná.
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I – Introdução
1. A Fundação Nossa Senhora da Piedade, inscrita no CNPJ sob o número 01.945.957/0001-73, no
Estado do Paraná, com sede na Rua José Lunardon,
nº 84, Bairro Ferrari, cidade de Campo Largo, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 8 de dezembro de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do serviço de radiodifusão
comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento
do serviço de radiodifusão comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1998, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua José Domingos Pereira, nº 419, fundos, na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, de
coordenadas geográﬁcas em 25º26’46”S de latitude e
49º31’15”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados,
passando a estar na Rua José Domingues Pereira, nº
60, fundos, em 25º26’45”S de latitude e 49º31’15”W
de longitude consoante aos dados constantes do aviso
publicado no DOU, de 18-3-1999.
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6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 34, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de armamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para a
apresentação da documentação elencada no subitem
6.7 incisos II, VI da Norma nº 2/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da
requerente e declaração do endereço da sede, cujo
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na
legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos
e posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 37 a 111).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 91, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se
nas folhas 112 e 113. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e de
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios • (antena e cabo coaxial), com indicação
da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
09. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente no intervalo de folhas 1 a 108, dos autos,
corresponde ao que se segue:
– Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
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– ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiros adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
– comprovantes relativos à maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o projeto técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação Nossa Senhora da Piedade;
– quadro diretivo
Presidente: Geferson Antônio Marcon
Vice-Presidente: Vitoldo Macheviski
Secretária: Silvia Maria da Cruz
Tesoureiro : Dirceu Vaz da Silva
Diretor de Pat.: José Maria Mendes Soares
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua José Domingues Pereira, 60, fundos, cidade
de Campo Largo, Estado do Paraná;
– coordenadas geográﬁcas
25º26’45” de latitude e 49º31’15” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 112 e 113, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 91,
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Fundação Nossa Senhora da
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Piedade, no sentido de conceder-lhe a autorização para
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53740001627/98,
de 08 de dezembro de 1998.
Brasília, 15 de Maio de 2003. – Luciana Coelho,
Chefe de Serviço/SSP, Relator da conclusão Jurídica
Relator Conclusão Técnica – Neide Aparecida da
Silva, Chefe de Divisão /SSP.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jayme de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços
de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.408, DE 2004
(Nº 1.177/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural e Beneﬁcente de Marapanim a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Marapanim, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 360, de 17 de julho de 2003, que autoriza
a Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Marapanim, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

vimento Artístico e Cultural de Fonte Boa – ASCQMADAFB, na cidade de Fonte Boa – AM;
4 – Portaria nº 249, de 12 de junho de 2003 –
Fundação Nossa Senhora da Piedade, na cidade de
Campo Largo – PR;
5 – Portaria nº 265, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão, na
cidade de Botelhos – MG;
6 – Portaria nº 267, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Apoio e Desenvolvimento
Cultural de Traipu, na cidade de Traipu – AL;
7 – Portaria nº 360, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, na cidade de Marapanim – PA;
8 – Portaria nº 363, de 17 de julho de 2003 – Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas – ASCOMPDTAG,
na cidade de Anadia – AL;
9 – Portaria nº 371, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural Comunitária Nova Missão, na cidade
de Mogi-Mirim – SP;
10 – Portaria nº 429, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária e Cultural Laranjense (ASCOL), na cidade de Laranja da Terra – ES;
11 – Portaria nº 463, de 28 de agosto de 2003
– Rádio Clube de Mimoso do Sul, na cidade de Mimoso do Sul – ES; e
12 – Portaria nº 546, de 16 de outubro de 2003
– Fundação de Assistência Comunitária José Belém,
na cidade de Vigia – PA.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC nº 312-EM
Brasília, 12 de agosto de 2003

MENSAGEM Nº 681, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 201, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Unidos para Sempre, na cidade
de Conceição do Araguaia – PA;
2 – Portaria nº 214, de 12 de junho de 2003 – Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel
Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo – SP;
3 – Portaria nº 215, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvol-
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural e Beneﬁcente de
Marapanim, na cidade de Marapanim, Estado do Pará,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
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permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em
todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53720.000136/01, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3º do art. 223 da Constituição
Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 360, DE 17 DE JULHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53720.000136/01 e do Parecer/Conjur/MC nº 726/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, com sede na Av. Rio Branco,
181 – “B” – Centro, na cidade de Marapanim, Estado
do Pará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 00º42’00”S e
longitude em 47º41’54”W, utilizando a freqüência
de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua pub1icação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 113/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.720.000.136-01, protocolizado em 7-3.2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, localidade de Marapanim, Estado do Pará.
I – Introdução
1. A Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, inscrita no CNPJ sob o número 04.290.760/000131, no Estado do Pará, com sede na Av. Rio Branco,
l8l-B, cidade de Marapanim, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 1º de Fevereiro de 2001, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU, de 6 de setembro de 2001, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento
de outras 3 (três) entidades foram objeto de exame por
parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez
que apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação Comunitária Filhos de Marapanim
– Processo nº 53.720.000.638-01, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: “Devido a requerente
não ter apresentado os documentos: Estatuto Social,
Ata de Fundação e Eleição, ﬁcou impossibilitado dar
prosseguimento à análise do processo. Observou-se,
no entanto, constar documentação relativa a “Associação de Radiodifusão de Marapanim – ASDERACOM”,
o que não satisfaz, vez que a Entidade Requerente
possui a seguinte denominação “Associação Comunitária Filhos de Marapanim”, conforme comunicado
à entidade por meio do Ofício nº 3.833/02, datado de
28 de Junho de 2002 (cópia anexa).
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b) Sociedade Beneﬁcente União Esporte Clube
de Veteranos – Processo nº 53.720.000.438-01, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: “... Ocorre
que a “Sociedade Beneﬁcente União Esporte Clube de
Veteranos” não encaminhou a documentação exigida
pela legislação especíﬁca ... impossibilitando a análise
técnicojurídica do requerimento...”, conforme comunicado à entidade por meio do Ofício nº 3.831/02, datado
de 28-6-2002 (cópia anexa).
c) Associação de Comunicação Estrela do Salgado de Marapanim – Processo nº 53.720.000.62001, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos:
“... Tais artigos demonstram a inexistência do caráter
comunitário da Entidade, tendo em vista o fato de condicionar o ingresso de sócios à aprovação da Diretoria
e, ainda, a imposição do pagamento de cota parte. Em
face do exposto e considerando a infringência aos arts.
1 e 7 da Lei nº 9.612/98 que institui os Serviços de
Radiodifusão Comunitária, ... o referido processo será
encaminhado à Delegacia do Ministério das Comunicações no Estado de origem”, conforme comunicado
à entidade por meio do Ofício nº 3.832/02, datado de
28 de junho de 2002 (cópia anexa).
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha nº 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Av. Rio Branco, nº 181, sala B,
Centro na cidade de Marapanim, Estado do Pará, de
coordenadas geográﬁcas em 00º42’56”S de latitude e
47º41’53”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados
mediante solicitação datada de 28 de Junho de 2002,
passando a estar na Rod. Marapanim Maruda, s/nº,
Bairro Aterro em 00º42’00”S de latitude e 47º41’54”W
de longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 6 de setembro de 2001.
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6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 21, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos III,
IV, V, VIII, X e 14.2.7.1.1 da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovação
do registro da Ata de Fundação e do Estatuto Social da
Requerente, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente
e declaração do endereço da sede cujo cumprimento
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação
especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. nos 24-111)
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs nº 68,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, em
especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 100 e 101. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes
informações: identiﬁcação da entidade; os endereços
da sede administrativa e de localização do transmissor,
sistema irradiante e estúdio; características técnicas
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 112 dos autos, corresponde
ao que se segue:
– Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispos-
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tos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
– ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e
em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
– comprovantes relativos a maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim
– quadro diretivo
Presidente: Alcemir Paixão da Costa
Vice-presidente: Joaquim Figueiredo do Nascimento
1º Secretário: Eraldo da Silva Ribeiro Filho
2º Secretário: Lúcia Helena Silva Rosário
Tesoureiro : Antônio Luiz Gomes
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rod. Marapanim Marudá, s/nº, Bairro Aterro, cidade de Marapanim, Estado do Pará.
– coordenadas geográﬁcas
00º42’00 de latitude e 47º41’54” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 68 e 100 e 101,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs
68 e que se referem à localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.720.000.136-01, de 7 de Março de 2001.
Brasília, 20 de Maio de 2003. –
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviço de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.409, DE 2004
(Nº 1.178/2004, Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Rádio Clube de Mimoso do Sul a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 463, de 28 de agosto de 2003, que autoriza
a Rádio Clube de Mimoso do Sul a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mimoso do Sul,
Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 681, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 201, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Unidos para Sempre, na cidade
de Conceição do Araguaia-PA;
2 – Portaria nº 214, de 12 de junho de 2003 – Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel
Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo-SP;
3 – Portaria nº 215, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvol-
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vimento Artístico e Cultural de Fonte Boa – ASCOMADAFB, na cidade de Fonte Boa-AM;
4 – Portaria nº 249, de 12 de junho de 2003 –
Fundação Nossa Senhora da Piedade, na cidade de
Campo Largo-PR;
5 – Portaria nº 265, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão, na
cidade de Botelhos-MG;
6 – Portaria nº 267, de 12 de junho de 2003 Associação Comunitária de Apoio e Desenvolvimento
Cultural de Traipu, na cidade de Traipu-AL;
7 – Portaria nº 360, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, na cidade de Marapanim-PA;
8 – Portaria nº 363, de 17 de julho de 2003 – Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas – ASCOMPOTAG,
na cidade de Anadia-AL;
9 – Portaria nº 371, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural Comunitária Nova Missão, na cidade
de Mogi-Mirim-SP;
10 – Portaria nº 429, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária e Cultural Laranjense (ASCOL), na cidade de Laranja da Terra-ES;
11 – Portaria nº 463, de 28 de agosto de 2003
– Rádio Clube de Mimoso do Sul, na cidade de Mimoso do Sul-ES ; e
12 – Portaria nº 546, de 16 de outubro de 2003
– Fundação de Assistência Comunitária José Belém”,
na cidade de Vigia-PA.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 415 EM
Brasília, 1º de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Rádio Clube de Mimoso do Sul,
na cidade de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53660.000700/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais,
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição
Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 463, DE 28 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53660.000700/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 631/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Rádio Clube de Mimoso do
Sul, com sede na Rua Ladeira da Igualdade, s/nº
– Centro, na cidade de Mimoso do Sul, Estado do
Espírito Santo, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 21º3’45”S e longitude em
41º21’47”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 222/2003-DOSR/SSR/MC

II – Relatório

Referência: Processo nº 53660000700/98 protocolizado em 22-5-98.

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na ladeira da Igualdade s/nº – Centro,
na cidade de Mimoso do Sul. Estado do Espírito Santo,
de coordenadas geográﬁcas em 2lº03’l5”S de latitude e
41º21’40”W de longitude, consoante aos dados constantes do aviso publicado no DOU, de 18-3-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 113 a 115, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis
do cumprimento de exigências. Ocorre que, frente ao
descumprimento das exigências efetuadas o processo
foi objeto de arquivamento por duas vezes (Ofícios nos
3.561/00 e 7.084/01), tendo sido objeto de reconsideração as referidas decisões de arquivamento, resultando na regular tramitação dos autos. Considerando
a tramitação do processo e as diligências efetuadas,
foram feitas as seguintes exigências: apresentação da
documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II,

Objeto : Requerimento de autorização para a exploração do serviço radiodifusão de comunitária.
Interessado: Rádio Clube de Mimoso do Sul, localidade
de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo.
I – Introdução
1. A Rádio Clube de Mimoso do Sul, inscrita no
CNPJ sob o número 02.336.530/0001-30, no Estado
do Espírito Santo, com sede na Ladeira da Igualdade
s/nº – Centro, cidade de Mimoso do Sul, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 22 de setembro de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras duas entidades foram objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Rádio Comunitária Vibração FM – Processo
nº 53660000611/98, arquivado pelos seguintes fatos
e fundamentos: a entidade foi descaracterizada como
de natureza comunitária, em infringência aos arts. 1º
e 7º da Lei nº 9.612/98, conforme comunicado à entidade por meio do Ofício nº 2.863/00, datado de 27-62000. (cópia anexa)
b) Associação Rádio Comunitária Liberdade FM
– Processo nº 53660000094/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade foi descaracterizada como de natureza comunitária, em infringência
aos arts. 1º e 7º da Lei nº 9.612/98, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 2.865/00, datado
de 27-6-2000. (cópia anexa)
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III, IV, V, VIII, XIX e X da Norma nº 2/98, comprovação
de necessária alteração estatutária e apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 209 a 549).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 524, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas folhas 550 e 551. Ressaltamos que
nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação da entidade; os endereços da sede
administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 4 a 545, dos autos, corresponde
ao que se segue:
– Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei
nº 9.612/98;
– ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e
em conformidade com os preceitos e dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
– comprovantes relativos a maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o projeto técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
– declarações relativas aos integrantes do quadro administrativo da requerente,
demonstrando a sua regularidade, conforme
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e
VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda,
demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar alguns dados
informados;

Dezembro de 2004

III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
– nome
Rádio Clube de Mimoso do Sul;
– quadro diretivo
Presidente: Carlos Antônio Pena Braga
Vice-presidente: Newton Coimbra de Resende
1º Secretário: Otávia Braga da Silva
1º Tesoureiro : Jorge Antônio Vivas Ocha
Dir. de Comunicação: Carlos Eduardo Borges Vieira
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Ladeira da Igualdade s/nº – Centro, cidade de
Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo;
– coordenadas geográﬁcas
21º3’45” de latitude e 41º21’47” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 550 e 551, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 524
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Rádio Clube de Mimoso do
Sul, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53660600700/98,
de 22 de setembro de 1998.
Brasília, 13 de agosto de 2003. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da Conclusão Jurídica, Coordenadora – Siape 1311638 – Ana Maria das Dores
e Silva, Relatora da Conclusão Técnica, Chefe de
Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 14 de agosto de 2003. – Jaime Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
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Brasília, 14 de agosto de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 222/2003/DOS/SSCE/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 4 de agosto de 2003. – Eugênio de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.410, DE 2004
(Nº 1.179/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa Casa da Providência para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Reriutaba, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 2.796, de 11 de dezembro de 2002, que
outorga permissão à Fundação Educativa Casa da
Providência para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Reriutaba, Estado
do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 682, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 704 de 29 de novembro de 2002
– Fundação Cultural e Educacional Cascage, na cidade de Ponta Grossa-PR; e
2 – Portaria nº 2.796, de 11 de dezembro de 2002
– Fundação Educativa Casa da Previdência, na cidade
de Reriutaba – CE.
Brasília , 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 294 EM
Brasília, 5 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53000.003953/2002, de interesse da Fundação Educativa Casa da Providência, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Reriutaba, Estado do Ceará.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra devidamente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.796, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto no art. 13, § 1º
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53000.003953/2002, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Educativa Casa da Providência para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Reriutaba,
Estado do Ceará.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PARECER Nº 321/2002–DOSR
Referência : Processo nº 53000.003953/2002.
Interessada: Fundação Educativa Casa da Providência.
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento.
I – Os Fatos
A Fundação Educativa Casa da Providência,
com sede na cidade de Reriutaba, Estado do Ceará,
requer lhe seja outorgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, naquela cidade, mediante a utilização do canal 287 E,
previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais
do referido serviço.
Trata-se de fundação de direito privado, sem
ﬁns lucrativos, com patrimonial, administrativa e ﬁnanceira, tendo como um de seus objetivos mediante
concessão ou permissão, programas informativos,
culturais e por televisão, rádio e outros meios de
comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda
a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no
registro civil de pessoas jurídicas, atendendo a todos
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, da Fundação,
está ocupado pelo Sr. Joaquim Edcley Braga Viana,
cabendo a ele a representação ativa e passiva da entidade, nos atos de sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. Cleone Nobre
Ximenes, de Diretor Financeiro, ocupado pelo Sr.
Emídio Moura Gomes, de Diretor Secretário, ocupado pelo Sr. Antonio Isaías Sousa Gomes, de Diretor
Técnico, ocupado pelo Sr. Francisco Alves Rodrigues
e de Diretor Social, ocupado pela Sra. Maria Gorete
Gomes Brito.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).
8. E também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eﬁcácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga
de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente
educativos.
“Art. 13 ..................................................
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de serviços de radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declarações ﬁrmadas por eles e juntadas às ﬂs. 74, 79,
81, 83, 85 e 87, dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados
ao diretor do departamento de outorga de serviços de
radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub censura
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
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À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.411, DE 2004
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Evangélica de Comunicação – FUNEC para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.914, de 16 de dezembro de 2002, que outorga permissão à Fundação Evangélica de Comunicação
– FUNEC para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 688, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.914,
de 16 de dezembro de 2002, que outorga permissão à
Fundação Evangélica de Comunicação – FUNEC para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com ﬁns exclusivamente educativos, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 384 EM
Brasília, 11 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho à Vossa Excelência o Processo
nº 53.000.006517/2002, de interesse da Fundação
Evangélica de Comunicação – FUNEC, que tem por
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objeto permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execuçao de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido está devidamente instituído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações
exigidas para a execução do serviço, o que levou este
ministério a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Por se tratar de ato subscrito pelo ministro que
me antecedeu nesta pasta, achei por bem determinar
o reexame deste processo, assim como de outros na
mesma situação, razão por que somente agora está
sendo possível submetê-lo à apreciação de Vossa
Excelência.
5. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.914, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto no art. 13, § lº
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53000.006517/2002, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Evangélica
de Comunicação – FUNEC para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PARECER Nº 53000.006517/2002
Referência: Processo nº 53000.006517/2002
Interessada: Fundação Evangélica de Comunicação
– FUNEC
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
Conclusão: Atendimento das exigências estabelecidas
no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na
Portaria Interministerial nº 651/99. Pelo deferimento.
I – Os Fatos
A Fundação Evangélica de Comunicação – FUNEC, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal,
requer lhe seja outorgada permissão para executar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade
do João Pessoa, Estado da Paraíba, mediante a utilização do canal 241 E, previsto no Plano Básico de
Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
ﬁns lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e ﬁnanceira, tendo como um de seus objetivos
promover, mediante concessão ou permissão, programas informativos, culturais e recreativos por televisão,
rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda
a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, da Fundação,
está ocupado pelo Sr. Carlos Natã Santana Nonato,
cabendo a ele a representação ativa e passiva da entidade, nos atos de sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor
Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. João Ricardo Sobrinho, de Primeiro Secretário, ocupado pelo Sr. Silas
Tavares de Sousa, de Segundo Secretário, ocupado
pelo Sr. Paulo Ricardo Silva, de Primeiro Tesoureiro,
ocupado pelo Sr. Leoclides Milton Arruda e de Segundo
Tesoureiro, ocupado pelo Sr. Elias de Andrade Silva.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).
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8. E também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eﬁcácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13 ..................................................
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.”
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declarações ﬁrmadas por eles e juntadas aos arts. 70
a 75, dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados
ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 11 de dezembro de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo.
À consideração do Sr. Diretor do Departamento
de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 11 de dezembro de 2002. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
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Brasília, 11 de dezembro de 2002. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à Consultoria Jurídica,
para prosseguimento.
Brasília, 11 de dezembro de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.412, DE 2004
(Nº 1.189/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda.,
na cidade de Presidente Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
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7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçu – PR;
8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlãndia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003
– Rádio Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino
– MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003 – Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa – GO.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 103 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 61/2000/
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora cm freqüência modulada, na
cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de âmbito Nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de
radiodifusão, concluiu que o Porto Santo Radiodifusão
Ltda. (Processo nº 53670.001195/2000) obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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PORTARIA Nº 273, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001l95/2000, Concorrência nº 61/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC Nº
487/2003, de 23 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.413, DE 2004
(Nº 1.193/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Itapaci, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
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para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Itapaci, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçú – PR;
8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003 – Rádio
Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino – MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003 – Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa – GO.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 120 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 60.2000-
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SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itapaci, Estado de Goiás.
2. A comissão especial de âmbito nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
pela Portaria nº 95, de 17 de dezembro de 1997, depois
de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades
proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Sociedade Serrado Verdes de
Comunicações Ltda., (Processo nº 53670.001096/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim
a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
4. Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 290, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001096/2000, Concorrência nº 60/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC
nº 420/2003, de 20 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Sociedade Serrado
Verdes de Comunicações Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itapaci, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.413, DE 2004
(Nº 1.193/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Itapaci, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Itapaci, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003 – Rádio
Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçú – PR;
8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
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9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003 – Rádio
Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino – MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003 – Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa – GO.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 120 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 60.2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itapaci, Estado de Goiás.
2. A comissão especial de âmbito nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
pela Portaria nº 95, de 17 de dezembro de 1997, depois
de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades
proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Sociedade Serrado Verdes de
Comunicações Ltda., (Processo nº 53670.001096/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim
a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3.Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
4. Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 290, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
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do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001096/2000, Concorrência nº 60/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC
nº 420/2003, de 20 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Sociedade Serrado
Verdes de Comunicações Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itapaci, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
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subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.414, DE 2004
(Nº 1.197/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Nelson Ribeiro a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Vitória do Palmar, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 548, de 3 de novembro de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária Nelson Ribeiro a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Vitória
do Palmar, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 5, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
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Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 302, de 13 de junho de 2003 –
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Viçosa, na cidade de Viçosa – RN;
2 – Portaria nº 432, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão, na cidade de
Perdigão – MG;
3 – Portaria nº 438, de 28 de agosto de 2003
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Taiúva
– ARCT, na cidade de Taiúva – SP;
4 – Portaria nº 442, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho, na
cidade de Jacarezinho – PR
5 – Portaria nº 544, de 16 de outubro de 2003
– Associação de Difusão Comunitária de Galante, na
cidade de Campina Grande – PB;
6 – Portaria nº 545, de 16 de outubro de 2003
– Associação Comunitária Vida, na cidade de São Luís
de Montes Belos – GO;
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7 – Portaria nº 548, de 3 de novembro de 2003
– Associação Comunitária Nelson Ribeiro, na cidade
de Santa Vitória do Palmar – RS; e
8 – Portaria nº 622, de 9 de dezembro de 2003
– Creche Godiva Agostini da Matta, na cidade de Miradouro – MG.
Brasília, 5 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 480 EM
Brasília, 3 de outubro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Nelson
Ribeiro, na cidade de Santa Vitória do Palmar, Estado
do Rio Grande do Sul. explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes e
referentes a autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53790.000176/00, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização do pleito
objeto do presente processo passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3º do art. 223. da Constituição
Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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PORTARIA Nº 548, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53790.000176/00 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1.408/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Nelson Ribeiro, com sede na Rua General
Osório, 1655 – Centro, na cidade de Santa Vitória do
Palmar, Estado do Rio Grande do Sul, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 33º31’12”S e longitude em
53º21’58”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 308/2003 – DOSR/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.790.000.176/00, protocolizado em 04 de Julho de 2000.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Nelson Santa
Ribeiro, localidade de Vitória do Palmar, Estado do Rio
Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Nelson Ribeiro, inscrita no CNPJ sob o número 03.696.996/0001-00, no
Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Rua General Osório, nº 1655, Centro, cidade de Santa Vitória
do Palmar, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado
de 13 de março de 2000, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração
do serviço de radiodifusão comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 29 de agosto de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços,
em atendimento às normas e critérios estabelecidos para a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente,
de acordo com petição de folha 1, bem como toda
a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo
administrativo, em conformidade com a legislação,
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua General Osório, 1655, na cidade de
Santa Vitória do Palmar, Estado do Rio Grande do Sul,
de coordenadas geográﬁcas em 32º59’49”S de latitude
e 52º43’27”W de longitude. Ocorre que posteriormente,
as coordenadas propostas foram retiﬁcadas, passando a estar em 33º3l’l2”S de latitude e 53º21’58”W de
longitude consoante aos dados constantes do aviso
publicado no DOU, de 29-8-2002.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 105 e 106, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua
vez trata de outros dados, quais sejam: informações
sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento
do canal, situação da estação em faixa de fronteira,
endereço proposto para instalação da antena; planta
de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale salientar que
ao ﬁnal, a entidade apontou novas coordenadas. o

Dezembro de 2004

que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências:
para a apresentação da documentação elencada
no subitem 6.7 incisos IV, VII e X da Norma nº 2/98,
comprovação de necessária alteração estatutária,
comprovante de válida existência das entidades
que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ
retiﬁcado da requerente e declaração do endereço
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios
estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no
saneamento dos autos e posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto
técnico (ﬂs. 107 a 199).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 183, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas folhas 200 e 201. Ressaltamos que
nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação da entidade; os endereços da sede
administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
09. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente no intervalo de folhas 1 a 199 dos autos,
corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7, incisos XIX e X, da Norma Complementar nº
2/98, bem como o Projeto Técnico conforme
disposto no subitem 6.11 e incisos da Norma
Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes
do quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII
da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
demais declarações e documentos requeridos com o intuito de conﬁrmar alguns dados
informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
– nome
Associação Comunitária Nelson Ribeiro
– quadro diretivo
Presidente: Edrocy Cardoso Barenho
Vice-Presidente: Milton Cardoso Candaten
D. Executivo: Rubens Ávila Carrasco
Secretária: Maribel Mendonça Amaral
Tesoureiro: Dinorci Teixeira Ocimar
P. Deptº Jur.: Wellington Nataniel da Silva Mendes
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua General Osório, 1655 – Centro, cidade de
Santa Vitória do Palmar, Estado do Rio Grande do
Sul.
– coordenadas geográﬁcas
33º31’12” de latitude e 53º21’58” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 200 e 201, bem
como “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs 183 e
184 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Nelson Ribeiro, no sentido de concederlhe a autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo
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Administrativo nº 53.790.000.176/00, de 4 de julho
de 2000.
Brasília, 21 de outubro de 2003. –

(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.415, DE 2004
(Nº 1.198/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Creche
Godiva Agostini da Matta a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Miradouro, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.946, de 19 de dezembro de 2002, com as
alterações da Portaria nº 622, de 9 de dezembro de
2003, que autoriza a Creche Godiva Agostini da Matta
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Miradouro, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 5, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 302, de 13 de junho de 2003 Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Viçosa, na cidade de Viçosa – RN;
2 – Portaria nº 432, de 28 de agosto de 2003
Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão, na cidade de
Perdigão – MG;
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3 – Portaria nº 438, de 28 de agosto de 2003
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Taiúva
ARCT, na cidade de Taiúva – SP;
4 – Portaria nº 442, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho, na
cidade de Jacarezinho – PR;
5 – Portaria nº 544, de 16 de outubro de 2003
– Associação de Difusão Comunitária de Galante, na
cidade de Campina Grande – PB;
6 – Portaria nº 545, de 16 de outubro de 2003
– Associação Comunitária Vida, na cidade de São Luís
de Montes Belos – GO;
7 – Portaria nº 548, de 3 de novembro de 2003
– Associação Comunitária Nelson Ribeiro, na cidade
de Santa Vitória do Palmar – RS; e
8 – Portaria nº 622, de 9 de dezembro de 2003
– Creche Godiva Agostini da Matta, na cidade de Miradouro – MG.
Brasília, 6 de janeirode 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 168 EM
Brasília, 30 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação pra
que a entidade Creche Godiva Agostini da Malta, na
cidade de Miradouro, Estado de Minas Gerais, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
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53710.001385/1998, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
Em conformidade com os preceitos educacionais
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente
processo, passará a produzir efeitos legais somente
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do §
3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 622, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II, do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001385/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.533/2003, resolve:
“Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 2.946, de
18 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oﬁcial
da União de 19 de dezembro de 2002, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Autorizar a Creche Godiva Agostini da
Mana, com sede na Rodovia BR–116, km 679, Parque
de Exposições Amaro Acelino de Andrade, na cidade
de Miradouro, Estado de Minas Gerais, a executar pelo
prazo de dez anos, serviço de radiodifusão comunitária, sem direito de exclusividade.”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.946, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615. de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.001385/1998, resolve:
Art. 1º Autorizar a entidade Creche Godiva Agostini da Matta, com sede na Rodovia BR 116, Km679,
Parque de Exposições Amaro Acelino de Andrade, na
cidade de Miradouro, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 20º55’08”S e longitude em
42º21’09”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
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seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 626/2002 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.001.385-98 de 5 de
novembro de 1998.
Objeto:Requerimento de outorga de autorização para
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Creche Godiva Agostini da Matta, na
localidade de Miradouro, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. Creche Godiva Agostini da Matta, inscrita no
CNPJ sob o nº 01.999.001/0001-54, com sede na BR
116, KM679, Parque de Exposições de Minas Gerais, na
Cidade de Miradouro, Estado de Minas Gerais, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
por meio de requerimento datado de 8 de outubro de
1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, de localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
27 de Março de 2000, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 1º, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-

Sexta-feira 10

41677

ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 01 a 266 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na BR-116, quilômetro 679, na cidade de
Miradouro, Estado de Minas Gerais, de coordenadas
geográﬁcas em 20º53’08”S de latitude e 42º21’09”W
de longitude, consoante os dados constantes no aviso
no DOU de 27-3-2000, Seção 03.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 191, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se as diligências para apresentação
de alteração estatutária, apresentação dos subitens,
6.7 II e X e 6.11 (Projeto Técnico) da Norma nº 2/98
(ﬂs. 196-263).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 256, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 264 e 265.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária Beneﬁcente Santo Antônio
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– quadro diretivo
Presidente: José Márcio Alves de Paiva
Vice-Presidente: Flávia da Silveira Paiva Botelho
1º Tesoureiro: Odilon Luiz Gomes Martins
2º-Tesoureiro: José Maria do Amaral
1ª-Secretária: Maria Angélica Campos do Amaral
2ª-Secretária: Cirene Rodrigues Correa Paiva
– Localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Capitão José Belisário, s/nº, cidade de Miradouro, Estado de Minas Gerais.
– coordenadas geográﬁcas
20º55’08” S de latitude e 42º21’09” W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs. 256 e “Roteiro de Análise de Instalação da Estação de RADCOM’, ﬂs. 264 e
265, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Beneﬁcente Santo Antônio, no sentido de concederlhe a Outorga de Autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.710.001.385-98, de 5
de novembro de 1998.
Brasília, 29 de novembro de 2002. –

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Nilton Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.416, DE 2004
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Joaninha a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tauá, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 488, de 22 de setembro de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária de Joaninha a executar,
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por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tauá,
Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 14, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifUsão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 481, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN, na cidade de Wanderley – BA;
2 – Portaria nº 486, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente Dom Lino – ABDL, na cidade de Russas – CE;
3 – Portaria nº 487, de 22 de setembro de 2003
Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, na cidade de Assaré – CE;
4 – Portaria nº 488, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Joaninha, na cidade de
Tauá – CE;
5 – Portaria nº 491, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Abadia de Goiás na cidade de Abadia de Goiás – GO;
6 – Portaria nº 495, de 22 de setembro de 2003
– Sociedade Assistencial de São João Batista – SAB,
na cidade de São João Batista – MA;
7 – Portaria nº 498, de 22 de setembro de 2003
– ACOCAB – Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural e Artístico de Boa Vista da Aparecida
– PR, na cidade de Boa Vista da Aparecida – PR;
3 – Portaria nº 499, de 22 de setembro de 2003
– Associação Anunciação, na cidade de Cantagalo
– RJ;
9 – Portaria nº 500, de 22 de setembro de 2003
Associação Comunitária e Assistencial MANJE, na
cidade de Rio Grande – RS;
10 – Portaria nº 501, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Barros Cassal – ASCOBAC, na cidade de Barros Cassal – RS; e
11 – Portaria nº 509, de 23 de setembro de 2003
– Associação Benevente de Moradores, na cidade de
Anchieta – ES.
Brasília, 9 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MC Nº 444 EM
Brasília, 30 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Joaninha,
na cidade de Tauá, Estado do Ceará, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223,da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar
que o grupo de trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53650.001283/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 488 DE 22 DE SETEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53650.001283/99 e do Parecer/Conjur/MC nº 1.100/2003. resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Joaninha, com sede na Fazenda Joaninha, Zona Rural, na cidade de Tauá, Estado do Ceará, a executar

41680

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1993, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 06º00’l0”S e longitude em
40º17’13”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 214/2003–DOSR/SSR/MC
Referência:Processo nº 53.650.001.283-99, protocolizado em 18-8-1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Joaninha,
localidade de Tauá, Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Joaninha, inscrita no CNPJ sob o número 02.058.010/0001-03, no
Estado do Ceará, com sede na Fazenda Joaninha, s/
nº, Zona Rural, cidade de Tauá, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 27 de Maio de 1999, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do serviço de radiodifusão comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 9 de setembro de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento de outra entidade foi objeto de exame por parte do
departamento de outorga de serviços, vez que apresentou sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo sido seu processo devidamente analisado e
arquivado. Os motivos do arquivamento, bem como a
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indicação da relação constando o respectivo nome e
processo, se encontram abaixo explicitadas:
a) Associação Comunitária Santa Maria – Processo nº 53.650.000.989-99, arquivado pelos seguintes
fatos e fundamentos:” ... Ocorre que, diante da revisão
efetuada nos autos de seu processo, constatou-se que
a entidade deixou de encaminhar toda a documentação
solicitada no citado oﬁcio (nº 3.752/00 de 18-9-00, AR.
Postal em 28-9-00), ocorrendo a perda do prazo pelo
decurso do tempo e restando comprovada a sua falta
de interesse processual...”, conforme comunicado à
entidade por meio do Oﬁcio nº 3.855/03 datado de 20
de maio de 2003 (cópia anexa).
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O departamento de outorga de serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rod. Da Conﬁança, s/nº, Cidade
Nova, na cidade de Tauá, Estado do Ceará, de coordenadas geográﬁcas em 06º00’10” S de latitude e
40º17’13” W .
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 59, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: informações sobre geração
de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE,
compatibilização de distanciamento do canal, situação
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto
para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados
e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade
apontou novo endereço, o que foi objeto de análise
e conclusão por este departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados.
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7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
III, IV, V e VIII da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida
existência das entidades que manifestaram apoio à
iniciativa e declaração do endereço da sede. Diante da
regularidade técnico-jurídica do processo a entidade
foi selecionada, tendo sido solicitada a apresentação
do projeto técnico (ﬂs. 64 a 119).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 108, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se ias folhas 122 e 123. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 124, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
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• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária de Joaninha
– quadro diretivo
Presidente: Rogério Loiola Citó
Vice-presidente: Cirene Alves Loilola
1º Secretário: Antônio Alves Rodrigues
2º Secretário: Rogério Loiola Citó
1º Tesoureiro : Luis Alves da Silva
2º Tesoureiro: Ozimarai Alvares Loiola
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Coronel Lourenço, nº 67, Centro, cidade de
Tauá, Estado do Ceará;
– coordenadas geográﬁcas
06º00’10” de latitude e 40º17’l3” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 122 e 123, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 106
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Joaninha, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.650.001.283-99 de 18 de agosto de 1999.
Brasília, 5 de agosto de 2003. – Sibela Leandra
Portela, Relator da conclusão Jurídica – Ana Maria
das Dores e Silva, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 5 de agosto de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.

41682

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 5 de agosto de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 214/2003/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 5 de agosto de 2003. – Eugênio de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.417, DE 2004
(Nº 1.203/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Assistencial MANJE a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 500, de 22 de setembro de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária e Assistencial MANJE a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 14, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 481, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley– ADWAN, na cidade de Wanderley – BA;
2 – Portaria nº 486, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente Dom Lino – ABDL, na cidade de Russas – CE;
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3 – Portaria nº 487, de 22 de setembro de 2003
– Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, na cidade de Assaré – CE;
4 – Portaria nº 488, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Joaninha, na cidade de
Tauá – CE;
5 – Portaria nº 491, de 22 de setembro de 2003
Associação Comunitária de Abadia de Goiás, na cidade de Abadia de Goiás – GO;
6 – Portaria nº 495, de 22 de setembro de 2003
– Sociedade Assistencial de São João Batista – SAB,
na cidade de São João Batista – MA;
7 – Portaria nº 498, de 22 de setembro de 2003
– ACOCAB – Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural e Artístico de Boa Vista da Aparecida
– PR, na cidade de Boa Vista da Aparecida – PR;
8 – Portaria nº 499, de 22 de setembro de 2003
– Associação Anunciação, na cidade de Cantagalo
– RJ;
9 – Portaria nº 500, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária a Assistencial MANJE, na
cidade de Rio Grande – RS;
10 – Portaria nº 501, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Barros Cassal – ASCOBAC, na cidade de Barros Cassal – RS; e
11 – Portaria nº 509, de 23 de setembro de 2003
– Associação Benevente de Moradores, na cidade de
Anchieta – ES.
Brasília, 9 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 441 EM
Brasília, 30 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária e Assistencial MANJE, na cidade de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
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com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53790.001113/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição
Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 500, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.001113/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.123/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
e Assistencial MANJE, com sede na Rua Maestro
Pablo Komlos, nº 609, Bairro Nossa Senhora de
Fátima, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 32º04’05”S e
longitude em 52º10’42”W, utilizando a freqüência
de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 165/2003 – DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53790001113/98, protocolizado em 18-8-98.
Objeto:Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associaçâo Comunitária e Assistencial Manje, localidade de Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária e Assistencial Manje, inscrita no CNPJ sob o número 02.458.813/000155, no Estado do Rio Grande do Sul, com sede na
Av. Maestro Pablo Komlos 609 – Nossa Senhora de
Fátima, cidade de Rio Grande, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 18 de agosto de 1998, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do serviço de radiodifusão comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 5 de novembro de 1998, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos serão instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
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localizado na Rua Maestro Pablo Komlos 609 – Fátima,
na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul,
de coordenadas geográﬁcas em 32º04’05”S de latitude
e 52º10’42”W de longitude, consoante aos dados constantes do aviso publicado no DOU, de 5-11-98.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 162, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências:
para a apresentação da documentação elencada no
subitem 6.7 incisos II, V, VIII e X da Norma nº 2/98,
comprovação de necessária alteração estatutária,
cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente, declaração
da denominação fantasia e declaração do endereço
da sede, comprovação de que obteve o assentimento prévio, cujo cumprimento e aplicação dos critérios
estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no
saneamento dos autos e posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto
técnico (ﬂs. 165 a 242).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o “Formulário de Informações Técnicas” – fls.
228 e 229, firmado pelo engenheiro responsável,
seguindo-se o roteiro de verificação de instalação
da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas
245 e 246. Ressaltamos que nestes documentos
constam as seguintes informações: identificação
da entidade, os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de servi-
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ço, diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo dc folhas 9 a 242, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes
do quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e
VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda,
demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar alguns dados
informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária e Assistencial Manje;
– quadro diretivo
Presidente: Wanderley de Ávila Nunes
Vice-presidente: Antonio Carlos Soares Fonseca
1º Secretário: Gecilmara Machado Viana
1º Tesoureiro : Luis Celso da Vilalle
2º Tesoureiro: João Pompilho Lopes Dutra
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– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Maestro Pablo Komlos nº 609 – Nossa Senhora de Fátima, cidade de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul;
– coordenadas geográﬁcas
32º4’5” de latitude e 52º10’42” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 245 e
246, bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 228 e 229 e que se referem à localização
da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária e Assistencial Manje, no sentido de concederlhe a autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53740001113/98, de 18 de agosto de 1998.
Brasília, de junho de 2003. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da conclusão Jurídica, Coordenadora Siape 1311638, – Regina Aparecida
Monteiro, Relatora da conclusão Técnica, Chefe
de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços. Brasília, 23 de junho
de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio e
Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.418, DE 2004
(Nº 1.206/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Quipapá FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Quipapá, Estado de
Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 552, de 5 de novembro de 2003, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária Quipapá FM a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Quipapá,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 29, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 552, de 5 de
novembro de 2003, que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Quipapá FM para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Quipapá, Estado de Pernambuco.
Brasília, 20 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 499 EM
Brasília, 24 de novembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Rádio Comunitária Quipapá
FM, na cidade de Quipapá, Estado de Pernambuco,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao p]eito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53103.000684/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
Em conformidade com os preceitos educacionais
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente
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processo, passará a produzir efeitos legais somente
apos deliberação do Congresso Nacional, a teor do §
3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 552, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53103.000684/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1.302/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rádio
Comunitária Quipapá FM, com sede na Praça Dom
Expedito Lopes, s/nº – centro, na cidade de Quipapá,
Estado de Pernambuco, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 08º49’43”S e longitude em
36º0047”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 227/2003-DOSR/SSR/MC
Referência:Processo nº 53103000684/98, protocolizado em 1-9-98.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado:Associação Rádio Comunitária Quipapá
FM. localidade de Quipapá, Estado de Pernambuco.
I – Introdução
1. A Associação Rádio Comunitária Quipapá FM,
inscrita no CNPJ sob o número 02.454.115/0001-81,
no Estado de Pernambuco, com sede na Praça Dom
Expedito Lopes s/nº – Centro , cidade de Quipapá,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 01 de setembro de 1998, subscrito por representante legal, no
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço
de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo
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12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n~ 2.615, de 03 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 5 de novembro de 1998 , que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de Km
Iniciais – Relatório Final processo nº
53103000684/98 – Quipapá – PE
entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento de outra entidade foi objeto de exame por parte do Departamento de Outorga
de Serviços, vez que apresentou sua solicitação para
a mesma área de interesse, tendo sido seu processo devidamente analisado e arquivado. Os motivos
do arquivamento, bem como a indicação da relação
constando o respectivo nome e processo se encontra
abaixo explicitada:
a) Associação Comunitária e Cultural Vale do Pirangy – Processo nº 53 103000987/98, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: entidade não apresentou documentação solicitada no oﬁcio nº 1727/01 de
19-3-01, conforme comunicado à entidade por meio do
oﬁcio nº 6600, datado de 11-9-01 (cópia anexa)
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha nº 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 02/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Praça Dom Expedito Lopes s/nº
– Centro , na cidade de Quipapá, Estado de Pernambuco, de coordenadas geográﬁcas em 08º49’42”,9S
de latitude e 36º00’47,4”W de longitude. Ocorre que,
posteriormente, as coordenadas propostas foram retiﬁ-
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cadas mediante solicitação datada de 1-9-98, passando
a estar na em 08º49’43”S de latitude e 36º00’47’W de
longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU de 5-11-98.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 82 e 83, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: informações sobre geração
de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE,
compatibilização de distanciamento do canal, situação
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para
instalação da antena; planta de arruamento, endereços
da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade apontou
novas coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou
a possibilidade de aceitação dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,II,
e XIX da Norma 02/98, cópia do CNPJ da requerente,
declaração do endereço da sede e de que a requerente
não mantém vínculo de subordinação com qualquer
outra entidade e apresentação do projeto técnico (ﬂs.
16 a 244).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 225, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observase nas folhas 247 a 249 Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e de
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas nºs 8 a 244, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiros adequados ás ﬁnalidades e requisitos da Lei 9612/98;
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• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados ás ﬁnalidades e requisitos da Lei 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III. IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinámento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
– nome
Associação Rádio Comunitária Quipapá FM;
– quadro diretivo
Presidente: Doralice Correia de Lima
Vice-presidente: Genesiano Buarque Wanderley
Tesoureira: Ivanilda Gomes Batista
Secretária: Myriam G. Oliveira Campos
Dir. de Patrimônio: José da Silva Araújo
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Praça Dom Expedito Lopes s/nº – Centro , cidade
de Quipapá, Estado de Pernambuco;
– coordenadas geográﬁcas
08º49’43 de latitude e 36º00’47” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 247 a 249, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” -ﬂs 225 e
que se referem á localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Rádio
Comunitária Quipapá FM, no sentido de concederlhe a autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53103000684/98, de 01 de setembro
de 1998.
Brasília, 18 de agosto de 2003. – Alexandra
Luciana Costa, Relatora da Conclusão Jurídica –
Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão
Técnica.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.419, DE 2004
(Nº 1.211/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza, a Associação de radiodifusão comunitária “FM”
de tupanatinga – Pernambuco a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de tupanatinga, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere Portaria
nº 226, de 12 de junho de 2003, que autoriza Associação de Radiodifusão Comunitária “ﬂ4” de Tupanatinga
Pernambuco a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade Tupanatinga, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 57, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria
nº 226, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária “FM” de Tupanatinga – Pernambuco a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tupanatinga,
Estado de Pernambuco.
Brasília, 30 de janeiro de 2004.
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MC Nº 204 EM
Brasília 31 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária “FM” de Tupanatinga – Pernambuco, na cidade de
Tupanatinga, Estado de Pernambuco, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 0.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53103,000787/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º,-do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 226, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53103.000787/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 519/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária “EM” de Tupanatinga Pernambuco, com
sede na Rua Jardim Santa Clara, s/nº – Centro, na cidade de Tupanatinga, Estado de Pernambuco, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 08º45’12”S e
longitude em 37º20’34’W, utilizando a freqüência
de 104,9 MHZ.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º– Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 84/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53103.000787/98, protocolizado em 14-10-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão
Comunitária FM de Tupanatinga – Pernambuco, localidade de Tupanatinga, Estado do Pernambuco.
I – Introdução
1. A Associação de Radiodifusão Comunitária
‘FM’ de Tupanatinga -Pernambuco, inscrita no CNPJ
sob o número 02.412.718/0001-10, no Estado do Pernambuco, com sede na Rua Jardim Santa Clara, s/nº,
cidade de Tupanatinga, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 19 de Setembro de 1998, subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 03 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.

Sexta-feira 10

41689

II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro 1998, o Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de março de 1998 e Norma nº
2/98, de 6 de agosto de 1998.
Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Arcelino Cursino, s/nº, Estado do Pernambuco, de coordenadas geográﬁcas em
08º45’12”S de latitude e 37º19’30”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas e endereço
propostos foram retiﬁcados, passando a estar na Rua
Jardim Santa Clara, s/nº, em 08º45’12”S de latitude e
37º20’34”W de longitude consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 18-3-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 122 e 123, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para a
apresentação da documentação elencada no subitem
6.7 incisos 1. II, VIII da Norma 2/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio
à iniciativa e declaração do endereço da sede, cujo
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cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na
legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 72 a 124).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 113,
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se
o roteiro de verificação de instalação da estação,
constatando-se conformidade com a Norma 2/98,
em especial as exigências inscritas em seu item
6.11, conforme observa-se nas folhas 122 e 123.
Ressaltamos que nestes documentos constam as
seguintes informações: identificação da entidade; os
endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial). com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de
campo no limite da área de serviço, diagramas de
irradiação do sistema irradiante e características
elétricas.
9. Por Fim, a documentação exigida pela legislação especiﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente no intervalo de folhas 1 a 124, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº
9.612/93;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes
do quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e
VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda,
demais declarações e documentos requeri-
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dos com intuito de conﬁrmar alguns dados
informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
– nome
Associação de Radiodifusão Comunitária “FM”
de Tupanatinga – Pernambuco;
– quadro diretivo
Presidente: José Edinaldo Cavalcante
Dir. Com./Fin.: Luiz Carlos Cavalcante
Diretor Técnico: Israel Pereira de Oliveira
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Jardim Santa Clara, s/nº, cidade de Tupanatinga, Estado do Pernambuco;
– coordenadas geográﬁcas
08º45’l2” de latitude e 37º20’34” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 122 e 123, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 113
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão
Comunitária ‘FM’ de Tupanatinga – Pernambuco, no
sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53103.000787/98, de
14 de outubro de 1998.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Luciana Coelho,
Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da
Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.420, DE 2004
(Nº 1.357/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Victorio Lanza para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Guarujá, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 2.702, de 29 de novembro de 2002, que
outorga à Fundação Victorio Lanza para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente na cidade de Guarujá, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 18 de novembro de 2004.
– João Paulo Cunha, Presidente.
MENSAGEM Nº 708, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § V do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.702,
de 29 de novembro de 2002, que outorga permissão
à Fundação Victorio Lanza para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, com ﬁns
exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo.
Brasília, 8 de dezembro de 2003.

MC Nº 292 EM
Brasília, 5 de agosto de 2003.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
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nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas
para a serviço, o que me levou a outorgar a permissão,
nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.702, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 13,
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53000.002046/2002,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Victorio
Lanza para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER Nº 287/2002-DOSR
Referência: Processo nº 53000.002046/02

blica,

Interessada: Fundação Victorio Lanza

1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53000.002046/2002, de interesse da Victorio Lanza,
objeto de permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Guarujá, Estado de São
Paulo.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto

Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
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I – Os Fatos
A Fundação Victorio Lanza, com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo, requer lhe seja
outorgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Guarujá, São
Paulo, mediante a utilização do canal 264 E, previsto
no Plano Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
ﬁns lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e ﬁnanceira, tendo como um de seus objetivos
promover, mediante concessão ou permissão, programas informativos, culturais e recreativos por televisão,
rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda
a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor-Presidente da Fundação
está ocupado pela Srª Maria Ottília Pires Lanza, cabendo a ela a representação ativa e passiva da entidade, nos atos de sua administração.
6. Estão previstos, também, dois cargos de Diretor-Executivo, ocupados pelo Sr. Waldir José Lanza
e Fernando da Conceição Cordeiro.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens está admitida na Constituição Federal (art.
21, inciso XII, alínea a).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eﬁcácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13. ............................................... .
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de serviços de radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.”
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10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declaração ﬁrmada por eles e juntada às ﬂs. 02, 34 e
35, dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados
ao diretor do Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 22 de novembro de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 22 de novembro de 2002. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 22 de novembro de 2002. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 25 de novembro de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.421, DE 2004
(Nº 1.181/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia
– MG a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Juruaia, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 431, de 28 de agosto de 2003, que autoriza
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a Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia
– MG a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Juruaia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 689, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 431,
de 28 de agosto de 2003, que autoriza a Associação
Comunitária dos Moradores de Juruaia – MG a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, na cidade
de Juruaia, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 399 EM
Brasília, 17 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária dos Moradores
de Juruaia – MG, na cidade de Juruaia, Estado de Minas
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servindo de elo à integração, com informações benéﬁcas a
todos os segmentos e a todos os respectivos núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
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te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53710.000976/01, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais. a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 431, DE 28 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000976/01 e do Parecer/Conjur/MC nº 973/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária dos
Moradores de Juruaia – MG, com sede na Rua Francisco Antônio de Meio, nº 800 – Centro, na cidade de
Juruaia, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 21º15’18”S e longitude em
46º34’47”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 129/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.976-01, protocolizado em 20-11-2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração de Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia – MG, localidade de Juruaia, Estado
de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia – MG, inscrita no CNPJ sob
o número 00.743.376/0001-96, no Estado de
Minas Gerais, com sede na Rua Francisco An-
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tônio de Melo, 800, Centro, cidade de Juruaia,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 19 de novembro de 2001, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 11 de dezembro de 2001, que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu ...
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento de outra entidade foi objeto de exame por parte
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seu processo devidamente
analisado e arquivado. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Assistência Social da Paróquia de Juruaia — Processo nº 53.710.001.305-98, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: “... A
Entidade está vinculada à “Paróquia de Juruaia”
— responsável pela aplicação da doutrina social da Igreja, gerando vínculo de subordinação
e sujeição de sua gerência, domínio, comando e orientação, mediante compromissos e
relações religiosas, em infringência ao art. 11
da Lei nº 9.612/98”, conforme comunicado à
entidade por meio do Ofício nº 7.279, datado
de 16-10-2001 (cópia anexa).
II – Relatório
• Atos Constitutivos da Entidade/documentos Acessórios e Aspectos Técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
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2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Francisco Antônio de Melo,
nº 800, Centro, na cidade de Juruaia, Estado de Minas
Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 21º15’18”S de
latitude e 46º34’47”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 44, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis
do cumprimento das seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos
II, III, IV, V, VI e VIII da Norma 2/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, e declaração do endereço da sede. Diante do cumprimento das referidas
exigências e da regularidade do processo, foi solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 47 a 107).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 102, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 108 a 110. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 107, dos autos, corresponde
ao que se segue:
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• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia – MG
• quadro diretivo
Presidente: Lilda Aparecida Ribeiro
Vice-presidente: Edson Luiz de Oliveira
1º Secretário: Andreza de Matos Braga.
2º Secretário: Carlos Henrique Pereira
1º Tesoureiro: Sérgio Orlando Piza
2º Tesoureiro: Elizângela Aparecida Podadeira
Relações Públicas: Elaine Consolo Piza
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Francisco Antônio de Meio, nº 800, Centro,
na de cidade de Juruaia, Estado de Minas Gerais.
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• coordenadas geográﬁcas
21º15’18” de latitude e 46º34’47” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 108 a 110, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 102
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária dos
Moradores de Juruaia – MG, no sentido de conceder-lhe
a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.710.000.976-01, de 20 de novembro de 2001.
Brasília, 19 de Maio de 2003. – Sibela Leandra
Portela, Relator da Conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Chefe da Divisão/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.422, DE 2004
(Nº 1.183/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Resgate a Cultura do
Rio das Traíras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Trairi,
Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 210, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Resgate a Cultura do Rio
das Traíras a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Trairi, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 703, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
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radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 210, de 12 de junho de 2003 – Associação de Radiodifusão Resgate a Cultura do Rio
das Traíras, na cidade de Trairi – CE;
2 – Portaria nº 253, de 12 de junho de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Nhamundá, na cidade de Nhamundá – AM;
3 – Portaria nº 266, de 12 de junho de 2003
– Associação Comunitária Cadeado para o Desenvolvimento Cultural e Artístico, na cidade de Augusto
Pestana – RS;
4 – Portaria nº 326, de 27 de junho de 2003 – Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Quinze de Novembro – ASCOMOQUINNO, na cidade de
Pentecoste – CE;
5 – Portaria nº 503, de 22 de setembro de 2003
– Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova,
na cidade de Porto Ferreira – SP; e
6 – Portaria nº 597, de 10 de novembro de 2003
– Associação de Amigos do Bairro Santa Tereza, na
cidade de Juazeiro do Norte – CE.
Brasília, 4 de dezembro de 2003. – José Alencar.
MC Nº 216 EM
Brasília, 31 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Podaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Resgate a
Cultura do Rio das Traíras, na cidade de Trairi, Estado
do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.6l2, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice lega] e normativo ao pleito,
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o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.001148/01, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 210 DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53650.001148/01 e do Parecer/Conjur/MC nº 509/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão
Resgate a Cultura do Rio das Traíras, com sede na
Av. Senador Virgílio Távora, s/nº – Centro, na cidade
de Trairi, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 03º17’06”S e longitude em
39°15’42”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 82/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53650001 148/01, protocolizado em 11-12-2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Resgate a
Cultura do Rio das Traíras, localidade de Trairi, Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação de Radiodifusão Resgate a Cultura do Rio das Traíras, inscrita no CNPJ sob o número
04.796.218/0001-55, no Estado do Ceará, com sede na
Av. Senador Virgílio Távora, s/nº, centro, cidade de Trairi,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica-
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ções, conforme requerimento datado de 7 de Dezembro de
2001, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU, de 11 de Dezembro de 2001, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento de outras entidades foram objeto de exame por
parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez
que apresentaram sua solicitação para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. O motivo dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontra abaixo
explicitada:
a) Fundação Sócio Educativa Celso Barroso Processo nº 53650002919/01, arquivado pelos seguintes
fatos e fundamentos: Não consta nos objetivos sociais
da entidade a execução do serviço de radiodifusão,
não apresentou a ata de constituição devidamente registrada, bem como não foi apresentada a declaração
assinada pelos membros da diretoria, de acordo com
o subitem 6.7 inciso V da norma nº 2/98, conforme
comunicado à entidade por meio do ofício nº 1.807,
datado de 11 de Maio de 2000.
b) Associação Cultural de Trairi – Processo nº
53650000738/99, arquivado pelos seguintes fatos e
fundamentos: A entidade não cumpriu todas as exigências elencadas no Ofício nº 1.745/00 de 8-5-00,
conforme comunicado à entidade por meio do ofício
nº 2.948, datado de 4 de Julho de 2000.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
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Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Av Senador Virgílio Távora, s/nº,
centro, na cidade de Trairi, Estado do Ceará, de coordenadas geográﬁcas em 03º16’46”S de latitude e
39º16’04”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas propostas foram retiﬁcadas em
03º16’46”S de latitude e 39º16’04”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 11-12-2001.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 41, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: informações sobre geração
de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE,
compatibilização de distanciamento do canal, situação
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto
para instalação da antena; planta de armamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados
e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade
apontou novo endereço, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis
do cumprimento das seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 6.11 da
Norma 02/98, (ﬂs 49).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 51, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observase nas folhas 60 e 61. Ressaltamos nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e de
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação
da potência efetiva irradiada e intensidade de campo
no limite da área de serviço, diagramas de irradiação
do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
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no intervalo de folhas 01 a 62, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação de Radiodifusão Resgate a Cultura
do Rio das Trairas
• quadro diretivo
Presidente: Henrique Mauro de Azevedo Porto
Diretor Adm.: Francisco Isidoro da Silva
Dir Financeira: Kelma Pereira Souto
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av Senador Virgílio Távora, s/nº, centro, cidade
de Trairi, Estado do Ceará;
• coordenadas geográﬁcas
03º17’06” de latitude e 39º16’04” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
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Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 60 e 61, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” -lis 51 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão Resgate a Cultura do Rio das Trairas, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53650001148/01, de 11 de
Dezembro de 2001.
Brasília, 13 de Maio de 2003. – Luciana Coelho,
Chefe de Serviço/SSR, Reltora da conclusão Jurídica
– Neide Aprecida da Silva, Chefe de Divisão, Relatora da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.423, DE 2004
(Nº 1.184/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão para o
Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Maetinga, Estado
da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 204, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão para
o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Maetinga, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 792, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 204, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga, na cidade
de Maetinga – BA;
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2 – Portaria nº 216, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Social de Livramento, na cidade de Livramento – PB;
3 – Portaria nº 220, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural, na cidade de Leandro Ferreira – MG;
4 – Portaria nº 236, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Comunitária de São José do Cerrito,
na cidade de São José do Cerrito – SC;
5 – Portaria nº 240, de 12 de junho de 2003 – Associação de Moradores da Comunidade Nossa Senhora
de Fátima, na cidade de Babaçulândia – TO;
6 – Portaria nº 252, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Rádio Monte Castelo FM (ACRMCFM), na cidade de Mariano Moro – RS;
7 – Portaria nº 254, de 12 de junho de 2003 – Associação de Comunicação Comunitária América, na
cidade de Camanducaia – MG; e
8 – Portaria nº 261, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária e Cultural de Bastos, na cidade
de Bastos – SP.
Brasília, 23 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 236 EM
Brasília, 1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social
de Maetinga, na cidade de Maetinga, Estado da Bahia,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo àintegração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con-
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substanciada nos autos do Processo Administrativo nº
-53640.001319/98, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 204, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos l0 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53640.001379/98 e do Parecer/Conjur/
MC nº 521/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social
de Maetinga, com sede na Praça Naomar Alcântara,
s/nº, na cidade de Maetinga, Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 14º40’07”S e longitude em
41º29’24”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 70/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.640.001.379/98, protocolizado em 21 de setembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga,
localidade de Maetinga, Estado da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga, inscrita no CNPJ sob o número 02.661.289/000115, no Estado da Bahia, com sede na Praça Naomar
Alcântara, s/nº, cidade de Maetinga, dirigiu-se ao Se-
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nhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 15 de setembro de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento
de Serviços de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha 1, bem como toda a documentação
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, o Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de março de 1998 e Norma nº
2, de 6 de agosto de 1998.
Preliminarmente, a requerente indicou em sua petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na praça Durvalino F. de Souza, s/nº, na cidade de Maetinga, Estado da Bahia, de coordenadas
geográﬁcas em 14º40’01”S de latitude e 41º29’29”W
de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas propostas foram retiﬁcadas, passando a estar
em 14º40’07”S de latitude e 41º29’24”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18 de março de 1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 109, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
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ração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para a
apresentação da documentação elencada no subitem
6,7 incisos II e III da Norma nº 2/98. comprovação de
necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da
requerente, declaração do endereço da sede e retiﬁcação da denominação da Entidade, cujo cumprimento
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação
especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 112 a 189).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 178, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas folhas 192 e 193. Ressaltamos que
nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação da entidade; os endereços da sede
administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 189 dos autos, segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária de Radiodifusão para o
Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga.
• quadro diretivo
Presidente: Jesuíno Dutra da Silva
Vice-Presidente: Jailton Ribeiro
1º Secretário: Fernando Santos de Oliveira
2º Secretário: Samuel Gonçalves Silveira
1ª Tesoureira : Leidaiane Vieira Dutra
2º Tesoureiro: Edcléia Canguçu de Lima
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Durvalino Frutuoso de Souza – Centro,
cidade de Maetinga, Estado da Bahia.
• coordenadas geográﬁcas
14º40’07” de latitude e 41º29’24” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 192 e 193, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 178
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e
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Social de Maetinga, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.640.001.379/98, de 21 de setembro de 1998.
Brasília, 15 de maio de 2003.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.424, DE 2004
(Nº 1.185/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Social de Livramento a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Livramento, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 216, de 12 de junho de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Social de Livramento a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Livramento, Estado
da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 792, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 204, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga, na cidade
de Maetinga – BA;
2 – Portaria nº 216, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Social de Livramento, na cidade de Livramento – PB;
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3 – Portaria nº 220, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural, na cidade de Leandro Ferreira – MG;
4 – Portaria nº 236, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Comunitária de São José do Cerrito,
na cidade de São José do Cerrito – SC;
5 – Portaria nº 240, de 12 de junho de 2003 – Associação de Moradores da Comunidade Nossa Senhora
de Fátima, na cidade de Babaçulândia – TO;
6 – Portaria nº 252, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Rádio Monte Castelo FM (ACRMCFM), na cidade de Mariano Moro – RS;
7 – Portaria nº 254, de 12 de junho de 2003 – Associação de Comunicação Comunitária América, na
cidade de Camanducaia – MC; e
8 – Portaria nº 261, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária e Cultural de Bastos, na cidade
de Bastos – SP.
Brasília, 23 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 248 EM
Brasília, 1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Social de Livramento, na cidade de
Livramento, Estado da Paraíba, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº -53103.000098/02, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
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5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 216, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53103.000098/02 e do Parecer/Conjur/
MC nº 497/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Social de Livramento, com
sede na Rua Dom Expedito de Oliveira s/nº, na cidade
de Livramento, Estado da Paraíba, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 7º22’30” e longitude em
36º56’40”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 81/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53103000098/02, protocolizado em 3-4-02.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Social de Livramento, localidade de
livramento, Estado da Paraíba.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Social de Livramento, inscrita no CNPJ sob
o nº 04.930.259./0001-92, no Estado da Paraíba, com
sede na Rua Dom Expedito de Oliveira s/nº, cidade de
Livramento, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado
de 11 de março de 2002, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração
do serviço de radiodifusão comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 24 de maio de 2002, que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento de outra entidade foi objeto de exame por parte do
Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo sido seu processo devidamente analisado
e arquivado. O motivo do arquivamento, bem como a
indicação da relação constando o respectivo nome e
processo, se encontra abaixo explicitado:
a) Associação dos Produtores Rurais de Livramento – Processo nº 53103000477/02, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: de acordo com o disposto nos artigos 3º e 5º de seu Estatuto, bem como
sua Ata de Constituição, constatou-se que a requerente não se caracteriza como de natureza comunitária,
vez que restringe e limita o seu processo eletivo, seu
atendimento, bem como o ingresso e permanência de
associados à parcela especíﬁca da sociedade, qual seja
a dos “produtores rurais”, não atendendo ao universo
da comunidade local como um todo, em infringência
ao artigo 1º da Lei nº 9.612/98, conforme comunicado
à entidade por meio do Ofício nº 1.360/03, datado de
12-3-03. (cópia anexa)
Observa-se que a requerente atendeu à novo
aviso de habilitação, publicado no Diário Oﬁcial da
União em 29-8-02, tendo apresentado a documentação exigida, o que ensejou a abertura do Processo nº
53103000478/02. No entanto, este foi arquivado, pois
o processo desta mesma entidade, cadastrado em
aviso anterior e de nº 53103000098/02, já estava em
fase de exigência, constando inclusive a mesma documentação, bem como o mesmo endereço proposto
para instalação do sistema irradiante.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
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área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Presidente João Pessoa s/
nº, na cidade de Livramento, Estado da Paraíba, de
coordenadas geográﬁcas em 07º22’30”S de latitude e
36º56’40”W de longitude, consoante os dados constantes do aviso publicado no DOU, de 24-5-02.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 102/103, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos III,
IV, V, da Norma nº 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente e
declaração do endereço da sede, cujo cumprimento e
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior
seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 105 a 168).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 159, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 167 e 168. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 169, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
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conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o projeto técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos – requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Social de Livramento;
– quadro diretivo
D. Presidente: Ana Maria Alves Oliveira
D. Vice-Presidente: Vicente Soares Silva
D. 1ª Secretária: Rosângela Ramalho de Brito
D. 2º Secretário: José de Sousa Costa
D. 1ª Tesoureira: Maria de Fátima Brito Gomes
D. 2ª Tesoureira: Maria Gorete Marinheiro Moraes
D. Pres. do Conselho Fiscal: Maria do Carmo de
Almeida Freire
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Presidente João Pessoa s/nº, Centro, cidade
de Livramento, Estado da Paraíba;
– coordenadas geográﬁcas
7º22’30” de latitude e 36º56’40” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – nº 167 e 168, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 159 e
que se referem à localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Social de Livramento, no
sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53103000098/02, de 3
de abril de 2002.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relator da Conclusão Jurídica
– Neide Aparecida da Silva, Relator da Conclusão
Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.425,
DE 2004
(Nº 1.190/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão a
Prisma Engenharia em Telecomunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Nova Cantu, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003, que outorga
permissão a Prisma Engenharia em Telecomunicações
Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Nova Cantu, Estado
do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portada nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portada nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçú – PR;
8 – Portada nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003 – Rádio
Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino – MG;
11 – Portada nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa
– GO.
Brasilia, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC N° 106 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regimentais cometidas a este Ministério, determinou-se
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a publicação a Concorrência nº 91/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Nova Cantu,
Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, depois
de analisar a documentação de habilitação, as propostas
técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, conclui
que a Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda.,
(Processo nº 53740.000794/2000) obteve a vencedora
da concorrência, conforme ato da mesma comissão que
homologuei, havendo em outorgar a permissão, na forma
da portaria inclusa.
3. Esclareço o acordo com o § 3º do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga somente produzir efeitos
após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 276, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 53740.000794/2000, Concorrência nº 91/2000SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC Nº 440/2003, de
20 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Prisma Engenharia em
Telecomunicações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Nova
Cantu, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo
223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta permissão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a
contar da data de publicação da deliberação de que trata
o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.426, DE 2004
(Nº 1.194/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que, autoriza a Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Perdigão, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 432, de 28 de agosto de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários
e Culturais da cidade de Perdigão a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 5, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 302, de 13 de junho de 2003 –
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Viçosa, na cidade de Viçosa – RN;
2 – Portaria nº 432, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão, na cidade de
Perdigão – MG;
3 – Portaria nº 438, de 28 de agosto de 2003
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Taiúva
– ARCT, na cidade de Taiúva – SP;
4 – Portaria nº 442, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho, na
cidade de Jacarezinho – PR;
5 – Portaria nº 544, de 16 de outubro de 2003
– Associação de Difusão Comunitária de Galante, na
cidade de Campina Grande – PB;
6 – Portaria nº 545, de 16 de outubro de 2003
– Associação Comunitária Vida, na cidade de São Luís
de Montes Belos – GO;
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7 – Portaria nº 548, de 3 de novembro de 2003
– Associação Comunitária Nelson Ribeiro, na cidade
de Santa Vitória do Palmar – RS; e
8 – Portaria nº 622, de 9 de dezembro de 2003
– Creche Godiva Agostini da Matta, na cidade de Miradouro – MG.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 393 EM
Brasília, 17 de setembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Tokaia
Eventos Comunitários e Culturais da cidade de Perdigão, na cidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servindo de elo à integração, com informações benéﬁcas a
todos os segmentos e a todos os respectivos núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53710.001204/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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PORTARIA Nº 432, DE 28 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001204/98 e do PARECER/
CONJUR/MC/ nº 971/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Tokaia
Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão, com sede na Avenida Dom Cristiano, nº 1.010,
Fundos – Centro, na cidade de Perdigão, Estado de
Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 19º57’11”S e longitude em
45º05’02”W, utilizando a freqüência de 105,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 166/2003-DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53710001204/98, protocolizado em 9-10-98.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Tokaia Eventos
Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão, localidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da cidade de Perdigão, inscrita no
CNPJ sob o número 01.020.405/0001-54, no Estado de
Minas Gerais, com sede na Av. Dom Cristiano nº 1.010
– Fundos – Centro, cidade de Perdigão, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 9 de outubro de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do serviço de radiodifusão comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 18 de março de 1999 que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Praça Dr. Geraldo Caetano Brandão nº
745 – Centro, na cidade de Perdigão, Estado de Minas
Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 19º37’1l”S de
latitude e 45º5’2”W de longitude consoante aos dados
constantes do aviso publicado no DOU de 18-3-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
conﬁrmadas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 49 a 52, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
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pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para a
apresentação da documentação elencada no subitem
6.7 incisos II, III, V e X da Norma n° 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante
de válida existência das entidades que manifestaram
apoio à iniciativa, declaração do endereço da sede e
conﬁrmação das coordenadas geográﬁcas, cujo cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos
e posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs, 59 a 222).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 172, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma n° 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 177 e 178. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor. sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 3 a 222, dos autos, corresponde
ao que se segue:
– Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei n° 9.612/98;
– ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente
registradas e em conformidade com os
preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro
e adequados às ﬁnalidades e requisitos da
Lei nº 96 12/98;
– comprovantes relativos a maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
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– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços. a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
. nome
Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão;
quadro diretivo
Presidente: Cézer Adriane Machado de Oliveira
Vice-presidente: Mateus de Oliveira
1º Secretário: Ernanes Camilo de Souza
2º Secretário: Helvécio dos Santos
1º Tesoureiro: Rodrigo Souza e Silva
2º Tesoureiro: Tiago da Costa Pinto
Supervisor: Jarbas Januário Dias
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Dom Cristiano 1044– Fundos – centro, cidade
de Perdigão, Estado de Minas Gerais;
. coordenadas geográﬁcas
19º57’11” de latitude e 45º05’02” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 177 e 178, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” -ﬂs 172 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de
Perdigão, no sentido de conceder-lhe a autorização para
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53710001204/98,
de 9 de outubro de 1998.
Brasília, 23 de junho de 2003. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da Conclusão Jurídica –
Regina Aparecida Monteiro, Relatora da Conclusão Técnica.
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(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.427, DE 2004
(Nº 1.195/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jacarezinho,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 442, de 28 de agosto de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 5, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades.
1 – Portaria nº 302, de 13 de junho de 2003 –
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Viçosa, na cidade de Viçosa – RN;
2 – Portaria nº 432, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão, na cidade de
Perdigão – MG;
3 – Portaria nº 438, de 28 de agosto de 2003
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Taiúva
– ARCT, na cidade de Taiúva – SP;
4 – Portaria nº 442, de 28 de agosto de 2003 Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho, na cidade
de Jacarezinho – PR;
5 – Portaria nº 544, de 16 de outubro de 2003
– Associação de Difusão Comunitária de Galante, na
cidade de Campina Grande – PB;
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6 – Portaria nº 545, de 16 de outubro de 2003
– Associação Comunitária Vida, na cidade de São Luís
de Montes Belos – GO;
7 – Portaria nº 548, de 3 de novembro de 2003
– Associação Comunitária Nelson Ribeiro, na cidade
de Santa Vitória do Palmar – RS; e
8 – Portaria nº 622, de 9 de dezembro de 2003
– Creche Godiva Agostini da Matta, na cidade de Miradouro – MG.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 394 EM
Brasília, 17 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade
de Jacarezinho, na cidade de Jacarezinho, Estado do
Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servindo de elo à integração, com informações benéﬁcas a
todos os segmentos e a todos os respectivos núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar
que o grupo de trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53740.000110/02, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
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somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 442, DE 28 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53740.000110/02 e do Parecer/Conjur/MC nº 1.022/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho, com sede na Rua Paraná, nº 462
– centro, na cidade Jacarezinho, Estado do Paraná,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 23º09’39”S e longitude em
49º58’40”W, utilizando à freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 175/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53740000110/02, protocolizado em 11/03/02.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho, localidade de Jacarezinho, Estado do Paraná.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho ,
inscrita no CNPJ sob o número 04902519/0001-16, no
Estado do Paraná, com sede na Rua Paraná nº 462,
Centro, cidade de Jacarezinho, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 10 de março de 2002, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço

Dezembro de 2004

de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 03 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 24 de maio de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
– o atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha 01, bem como toda a documentação
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612,
de 19.02.1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
03.03.1998 e Norma nº 02/98, de 06.08.1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1Km, com centro
localizado na Rua Paraná nº 462, Centro, na cidade
de Jacarezinho, Estado do Paraná, de coordenadas
geográﬁcas em 23º09’77”S de latitude e 49º49’54”W
de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 43, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: informações sobre geração
de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE,
compatibilização de distanciamento do canal, situação
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto
para instalação da antena; planta de armamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados
e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados
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7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para a
apresentação da documentação elencada no subitem
6.7 incisos II, V, VI da Norma 02/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da
requerente, cujo cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou
no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto
técnico (ﬂs. 45 a 99).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 57/58,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma 02/98, em
especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 81 e 82. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes
informações: identiﬁcação da entidade; os endereços
da sede administrativa e de localização do transmissor,
sistema irradiante e estúdio; características técnicas
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 100, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
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• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, depois de detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre
a entidade:
• nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho;
• quadro diretivo
Presidente: Marcelo dos Santos Moraes
Vice-presidente: Mara Regina dos Santos
Secretária: Mara Silvia de Mello Moraes
1ª Secretária: Maria Elena Fragoza
Tesoureira: Rosângela Laura de Mello
– localização do transmissor,sistema irradiante e
estúdio
Rua Paraná nº 462, Centro, cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná;
– coordenadas geográﬁcas
23º09’39” de latitude e 49º58’40” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs 57 e 58 que se
referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da
Cidade de Jacarezinho, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53740000110/02, de 11 de março de 2002.
Brasília, 3 de julho de 2003. – Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relator da conclusão Jurídica, Chefe de
Serviço/SSR – Regina Aparecida Monteiro, Relator
da conclusão Técnica, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
A consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação.
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Brasília 18 de julho de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
De acordo.
Á consideração do Senhor Secretário de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 18 de julho de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 175/2003/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 17 de julho de 2003. – Eugênio de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.428, DE 2004
(Nº 1.196/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Vida a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São
Luís de Montes Belos, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 545, de 16 de outubro de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária Vida a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Luís de Montes
Belos, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 5, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 302, de 13 de junho de 2003 –
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Viçosa, na cidade de Viçosa – RN;
2 – Portaria nº 432, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária Tokaia Eventos Comunitários e Culturais da Cidade de Perdigão, na cidade de
Perdigão – MG;
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3 – Portaria nº 438, de 28 de agosto de 2003
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Taiúva
– ARCT, na cidade de Taiúva – SP;
4 – Portaria nº 442, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Amigos da Cidade de Jacarezinho, na
cidade de Jacarezinho – PR;
5 – Portaria nº 544, de 16 de outubro de 2003
– Associação de Difusão Comunitária de Galante, na
cidade de Campina Grande – PB;
6 – Portaria nº 545, de 16 de outubro de 2003
– Associação Comunitária Vida, na cidade de São Luís
de Montes Belos – GO;
7 – Portaria nº 548, de 3 de novembro de 2003
– Associação Comunitária Nelson Ribeiro, na cidade
de Santa Vitória do Palmar – RS; e
8 – Portaria nº 622, de 9 de dezembro de 2003
– Creche Godiva Agostini da Matta, na cidade de Miradouro – MG.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula da
Silva.
MC N° 478 EM
Brasília, 30 de outubro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Vida, na
cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
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das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53670.000681/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente aços deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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Interessado: Associação Comunitária Vida, localidade
de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás.

de Goiás com sede na Rua Jabaquara, nº 770 – Centro, cidade de São Luís de Montes Belos, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 14 de outubro de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 9 de setembro de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras (duas) entidades foram objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação Comerc. Industrial e Agropecuária de São Luiz de Montes Belos –Processo nº
53.670.000.322/99, arquivado pelos seguintes fatos e
fundamentos: a Entidade não possui característica de
associação comunitária, tendo em vista que a mesma
restringe o acesso de pessoas ao seu quadro associativo a um segmento social especíﬁco – o de pessoas
que exercem atividades econômicas, contrariando o
disposto no art. 1º da Lei nº 9.612/98 conforme comunicado à entidade por meio do oﬁcio nº 6.605, datado
de 11 de setembro de 2001 (cópia anexa).
b) Associação Comunitária Montes Belos – Processo nº 53.670.000.325/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: considerando a negativa das
concorrentes no que se refere ao acordo proposto pelo
Ministério das Comunicações, utilizou-se o critério da
representatividade, do qual constatou-se que esta entidade apresentou menor número de manifestações
em apoio à iniciativa que sua concorrente, conforme
comunicado á entidade por meio do ofício nº 1.085/03,
datado de 27 de fevereiro de 2003 (cópia anexa).

I – Introdução

II – Relatório

1. A Associação Comunitária Vida, inscrita no
CNPJ sob o número 1.732.394/0001-35, no Estado

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos

PORTARIA Nº 545, DE 16 DE OUTUBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000681/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.191/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Vida, com sede na Rua Jabaquara, nº 770,
Centro, na cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 16º31’21”S e longitude em
50º22’19”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 212/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.670.000.681/98, protocolizado em 23 de novembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
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4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3-3-98 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-98.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Cidade de Goiás nº 656, na
cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás,
de coordenadas geográﬁcas em 16º31’21“S de latitude
e 50º22’19”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados,
passando a estar na Rua Jabaquara nº 770, Centro,
em l6º3l’21”S de latitude e 50º22’19”W de longitude
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 9-9-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 79, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de anuamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II,
V da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida existência das
entidades que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do
CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da sede. Diante da regularidade técnico-jurídica do
processo nº 53.670.000.25/99 referente às interessadas
na localidade e em observância ao disposto no subitem
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6.10.1 da Norma nº 2/98, foi encaminhado ofício para
que se estabelecesse uma associação entre as mesmas, ocorre que, frente a negativa das concorrentes
no que se refere ao acordo proposto das entidades e
considerando o decurso do prazo concedido, utilizouse o critério de seleção apontado no subitem 6.10.2 da
Norma nº 2/98, do qual constatou-se que a requerente
conta com maior número de manifestações em apoio
que a sua concorrente, em decorrência de tal fato a
Entidade foi selecionada, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 83 a 213).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 186, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas folhas 214 e 215. Ressaltamos que
nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação da entidade; os endereços da sede
administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 213 dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demons-
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trando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com o intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Vida;
• quadro diretivo
Presidente: Wagner Wlices de Souza
Vice-Presidente: Eber Rodrigues dos Santos
Dir. Secretário: Edilma Maria Silva e Oliveira
Dir. Tesoureiro: Leomar Borges Santana
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Jabaquara, 770 – centro, cidade de São Luís
de Montes Belos, Estado de Goiás;
• coordenadas geográﬁcas
16º3’21” de latitude e 50º22’19” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 214 e 215, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” ﬂs. 186 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Vida, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.670.000.681/98,
de 23 de novembro de 1998.
Brasília, 31 de julho de 2003. – Aline Oliveira
Prado, Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços. Brasília, 5 de agosto
de 2003. – p./Jayme Marques de Carvalho Neto,
Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio
e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.429, DE 2004
(Nº 1.199/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Wanderley, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 481, de 22 de setembro de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Wanderley, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 14, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49 inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 481, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN, na cidade de Wanderley – BA;
2 – Portaria nº 486, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente Dom Lino – ABDL, na cidade de Russas – CE;
3 – Portaria nº 487, de 22 de setembro de 2003
– Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, na cidade de Assaré – CE;
4 – Portaria nº 488, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Joaninha, na cidade de
Tauá – CE;
5 – Portaria nº 491, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Abadia de Goiás, na cidade de Abadia de Goiás – GO;
6 – Portaria nº 495, de 22 de setembro de 2003
– Sociedade Assistencial de São João Batista – SAB,
na cidade de São João Batista – MA;
7 – Portaria nº 498, de 22 de setembro de 2003
– ACOCAB – Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural e Artístico de Boa Vista da Aparecida
– PR, na cidade de Boa Vista da Aparecida – PR;
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8 – Portaria nº 499, de 22 de setembro de 2003
– Associação Anunciação, na cidade de Cantagalo
– RJ;
9 – Portaria nº 500, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária e Assistencial MANJE, na
cidade de Rio Grande – RS;
10 – Portaria nº 501, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Barros Cassal – ASCOBAC, na cidade de Barros Cassal – RS; e
11 – Portaria nº 509, de 23 de setembro de 2003
– Associação Benevente de Moradores, na cidade de
Anchieta – ES.
Brasília, 9 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 445 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária em Defesa do
Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN, na cidade
de Wanderley, Estado da Bahia, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53640.000496/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
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somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 481, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.000496/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.119/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária cm
Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN,
com sede na Rua São Teodoro, s/nº, na cidade de
Wanderley, Estado da Bahia, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 12º07’17”S e longitude em
43’53’25”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 193/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53640000496/99, protocolizado em 9-7-99.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária em Defesa do
Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN, localidade
de Wanderley, Estado da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN, inscrita no
CNPJ sob o número 3.158.031/0001-63, no Estado
da Bahia, com sede na Rua São Teodoro s/nº, cidade
de Wanderley, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado
de 14 de junho de 1999, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
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são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito
nos termos do Aviso de Habilitação publicado no
Diário Oﬁcial da União – DOU de 9 de abril de 2001,
que contempla a localidade onde pretende instalar o
seu transmissor, assim como o sistema irradiante e
respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado-pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-98, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-98 e Norma nº 2/98, de 6-8-98.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua São Teodoro s/nº, na cidade de Wanderley, Estado da Bahia, de coordenadas
geográﬁcas em 12º33’25”S de latitude e 43º54’28”W
de longitude, conforme os dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 9-4-01.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 328, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: informações sobre geração
de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE,
compatibilização de distanciamento do canal, situação
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto
para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados
e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados
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7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
inciso II, da Norma nº 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente e
declaração do endereço da sede, cujo cumprimento e
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior
seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 330 a 429).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 363, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 380 e 381. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 430, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
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• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e –ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, depois de detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre
a entidade:
• nome
Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN;
• quadro diretivo
Presidente: Silvânia Lourdes da Silva
Vice-presidente: Lourival Rocha Filho
Secretário: Francisco Marinho Filho
Tesoureiro : João Batista Rabelo de Souza
Diretor Patrimonial: Júlio Ferreira Lima
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Teodoro s/nº, cidade de Wanderley, Estado
da Bahia;
• coordenadas geográﬁcas
12º07’l7“S de latitude e 43º53’25”W de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 380 e 381, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 363
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária em
Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN,
no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida. dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53640000496/99,
de 9 de julho de 1999.
Brasília, 18 de julho de 2003. – Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relatora da conclusão Jurídica
– Regina Aparecida Monteiro, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
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Brasília, 29 de julho de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.430, DE 2004
(Nº 1.200/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente Dom Lino – ARDL a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Russas, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 486, de 22 de setembro de 2003, que autoriza a
Associação Beneﬁcente Dom Lino – AEDL a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Russas,
Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 14, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 481, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN, na cidade de Wanderley – BA;
2 – Portaria nº 486, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente Dom Lino – ABDL, na cidade de Russas – CE;
3 – Portaria nº 487, de 22 de setembro de 2003
– Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, na cidade de Assaré – CE;
4 – Portaria nº 488, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Joaninha, na cidade de
Tauá – CE;
5 – Portaria nº 491, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Abadia de Goiás, na cidade de Abadia de Goiás – GO;
6 – Portaria nº 495, de 22 de setembro de 2003
– Sociedade Assistencial de São João Batista – SAB,
na cidade de São João Batista – MA;

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

7 – Portaria nº 498, de 22 de setembro de 2003
– ACOBAB – Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural e Artístico de Boa Vista da Aparecida
– PR, na cidade de Boa Vista da Aparecida – PR;
8 – Portaria nº 499, de 22 de setembro de 2003
– Associação Anunciação, na cidade de Cantagalo
– RJ;
9 – Portaria nº 500, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária e Assistencial MANJE, na
cidade de Rio Grande – RS;
10 – Portaria nº 501, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Barros Cassal – ASCOBAC, na cidade de Barros Cassal – RS; e
11 – Portaria nº 509, de 23 de setembro de 2003
– Associação Benevente de Moradores, na cidade de
Anchieta – ES.
Brasília, 9 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva
MC Nº 442 EM
Brasília, 30 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Beneﬁcente Dom
Lino – ABDL, na cidade de Russas, Estado do Ceará,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo a integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes;
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53650.000885/01, que
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ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 486, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53650.000885/01 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.098/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Beneﬁcente Dom
Lino – ABDL, com sede na Avenida Dom Lino, nº 1130
– Centro, na cidade de Russas, Estado do Ceará, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 04º55’56”S e longitude em
37º56’15”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 220/2003-DOSS/SSR/MC
Referência: Processo nº 53650000885/01, protocolizado em 8-10-01.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Beneﬁcente Dom Lino –
ABDL, localidade de Russas, Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação Beneﬁcente Dom Lino – ABDL,
inscrita no CNPJ sob o número 04.320.071/0001-22,
no Estado do Ceará, com sede na Avenida Dom Lino nº
1.130, centro, cidade de Russas, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 1º de outubro de 2001, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
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nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 11 de dezembro de 2001, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 Km CCR – Relatório
Final – Processo nº 53650000885/01 – Russas – CE
entre as interessadas nesta localidade, comunicamos
que apenas a mencionada entidade demonstrou seu
interesse na prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Avenida Dom Lino no 1.130, centro, na
cidade de Russas, Estado do Ceará, de coordenadas
geográﬁcas em 4°56’24”S de latitude e 37°58’29”E
de longitude, conforme os dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 11-12-01.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 61, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal
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a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos I, II, da Norma 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, declaração do endereço
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios
estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 63 a 106).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 85/86,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 105 e 106. Ressaltamos
que nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação da entidade; os endereços da
sede administrativa e de localização do transmissor,
sistema irradiante e estúdio; características técnicas
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 107, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei 9.612/98,
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
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como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Beneﬁcente Bom Lino – ABDL
• quadro diretivo
Presidente: José Adairton da Silva
Vice-Presidente: Francisco das Chagas Ferreira
1ª Secretária: Maria Aurineide Barbosa
2º Secretário: José Isarlan S. Gonçalves
1ª Tesoureira: Jarderliana de Castro Estácio Araújo
2º Texoureiro: Onilson Lopes da Silveira
Diretor Social: Leonardo Dantas Gadelha
D. de Comunicação: José Lourdes Xavier
D. de Projetos: José Fabiano Biana Brito
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua 4, nº 2388, Planalto Bela Vista, cidade de
Russas, Estado do Ceará;
• coordenadas geográﬁcas
04º55’56”S de latitude e 37º56’l5”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 105 e 106,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs.
85/86, que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Beneﬁcente Dom
Lino, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53650.000885/01,
de 8 de outubro de 2001.
Brasília, 11 de agosto de 2003. – Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relatora da conclusão Jurídica
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– Ana Maria das Dores e Silva, Relatora da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 14 de agosto de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação– decisão terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.431, DE 2004
(Nº 1.202/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Abadia de Goiás a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Abadia de Goiás, Estado de
Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 491, de 22 de setembro de 2003, que autoriza a Associação Comunitária de Abadia de Goiás
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Abadia de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 14, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 481, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN, na cidade de Wanderley – BA;
2 – Portaria nº 486, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente Dom Lino – ABDL, na cidade de Russas – CE;
3 – Portaria nº 487, de 22 de setembro de 2003
– Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, na cidade de Assaré – CE;
4 – Portaria nº 488, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Joaninha, na cidade de
Tauá – CE;
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5 – Portaria nº 491, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Abadia de Goiás, na cidade de Abadia de Goiás – GO;
6 – Portaria nº 495, de 22 de setembro de 2003
– Sociedade Assistencial de São João Batista – SAB,
na cidade de São João Batista – MA;
7 – Portaria nº 498, de 22 de setembro de 2003
– ACOCAB – Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural e Artístico de Boa Vista da Aparecida
– PR, na cidade de Boa Vista da Aparecida – PR;
8 – Portaria nº 499, de 22 de setembro de 2003
– Associação Anunciação, na cidade de Cantagalo
– RJ;
9 – Portaria nº 500, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária e Assistencial MANJE, na
cidade de Rio Grande – RS;
10 – Portaria nº 501, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Barros Cassal – ASCOBAC, na cidade de Barros Cassal – RS; e
11 – Portaria nº 509, de 23 de setembro de 2003
– Associação Benevente de Moradores, na cidade de
Anchieta – ES.
Brasília, 9 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 448 EM
Brasília, 30 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Abadia de
Goiás, na cidade de Abadia de Goiás, Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
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nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53670.000183/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 491, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000183/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1102/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Abadia de Goiás, com sede na Rua Luciano Alves de
Carvalho, Qd. 14, lote 11, Parque Isabel, na cidade de
Abadia de Goiás, Estado de Goiás, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 16º45’24”S e longitude em
49º26’14”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 137/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.670.000.183-99 protocolizado em 20-5-1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Abadia de
Goiás, localidade de Abadia de Goiás, Estado de
Goiás.
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I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Abadia de Goiás,
inscrita no CNPJ sob o número 03.120.163/000I-04, no
Estado de Goiás, com sede na Rua Luciano Alves de
Carvalho, Qd. 14, lote 11, Parque Izabel, cidade de
Abadia de Goiás, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 10 de Maio de 1.999, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Aviso de Habilitação publicado no Diário
Oficial da União – DOU, de 9 de Abril de 2.001,
que contempla a localidade onde pretende instalar
o seu transmissor, assim como o sistema irradiante
e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda, considerando a distância de 3,5 Km entre as
interessadas nesta localidade, comunicamos que
apenas a mencionada entidade demonstrou seu
interesse na prestação do referido serviço, não
havendo concorrentes.
II – Relatório
– atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços,
em atendimento às Normas e critérios estabelecidos
para a regular análise dos requerimentos, passou
ao exame do pleito formulado pela requerente, de
acordo com petição de folha 1, bem como toda a
documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente o processo
administrativo, em conformidade com a legislação,
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998
e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados em área abrangida pelo círculo de raio igual a
1 km, com centro localizado na Rua Santa Rita de
Cássia, Qd. 8, lote 1, Centro, Estado de Goiás, de
coordenadas geográficas em 16º45’24”S de latitude
e 49°26’14”W de longitude.
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6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 15, denominado de
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por
sua vez traia de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes
com os levantamentos do IBGE, compatibilização
de distanciamento do canal, situação da estação
em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados
e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências:
para a apresentação da documentação elencada
no subitem 6.7 incisos I, II, III, IV, V e VIII da Norma
2/98, CNPJ das entidades que manifestaram apoio
e declaração do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na
legislação específica resultou no saneamento dos
autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido
solicitada a apresentação do projeto técnico (fls.
18 a 116).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 23,
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se
o roteiro de verificação de instalação da estação,
constatando-se conformidade com a Norma 2/98,
em especial as exigências inscritas em seu item
6.11, conforme observa-se nas folhas 98 e 99 Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identificação da entidade; os
endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de
campo no limite da área de serviço, diagramas de
irradiação do sistema irradiante e características
elétricas.
9. Por fim, a documentação exigida pela legislação específica e contida nos autos, mais especificamente no intervalo de folhas 1 a 116, dos
autos, corresponde ao que se segue:
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• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei
nº 9.612/98:
• ata de constituição e atual ata de
eleição dos dirigentes, devidamente registradas e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e
adequados às finalidades e requisitos da
Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa
da requerente, formulados e encaminhados
pela comunidade;
• planta de arruamento e declaração
de acordo com o disposto no subitem 6.7
incisos XIX e X da Norma Complementar
2/98, bem como o Projeto Técnico conforme disposto no subitem 6.11 e incisos da
Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes
do quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e
VIII da Norma Complementar 2/98 e ainda,
demais declarações e documentos requeridos com intuito de confirmar alguns dados
informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços,
a quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de interessados na exploração do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária de Abadia de Goiás
• quadro diretivo
Presidente: Washington Luiz Silva
Vice-presidente: Hildebrando Cardoso Lourenço
Secretário: Nara Rubia Castelo do Carmo
Tesoureiro: José Renato Souza Costa
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• localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Santa Rita de Cássia, Qd. 8, lote 1, Centro,
na cidade de Abadia de Goiás, Estado de Goiás.
• coordenadas geográficas
16°45’24” de latitude e 49°26’14” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – fls.
98 e 99, bem como “Formulário de Informações
Técnicas” – fls. 23 e que se referem à localização
da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação
Comunitária de Abadia de Goiás, no sentido de
conceder-lhe a autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.670.000.183-99, de
20 de Maio de 1999.
Brasília, 27 de maio de 2003. – Sibela Leandra Portela, Relatora da conclusão Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Relatora da conclusão
Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 30 de maio de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de
Outorga de Serviços de Áudio e Imagem
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 30 de maio de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.432, DE 2004
(Nº 1.208/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Itabaiana FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lagoa
Seca, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 418, de 14 de agosto de 2003, que outorga permissão à Rádio Itabaiana FM Ltda., para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lagoa Seca, Estado
da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 35, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 173, de 4 de junho de 2003
– Rádio Ultra FM Ltda., na cidade de São João da
Barra – RJ; e
2 – Portaria nº 418, de 14 de agosto de 2003
– Rádio Itabaiana FM Ltda., na cidade de Lagoa
Seca – PB.
Brasília, 22 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 338 EM
Brasília, 28 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 24/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Lagoa Seca, Estado da Paraíba.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro
de 1997, depois de analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com obser-
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vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Itabaiana FM Ltda., (Processo
nº 53103.000166/2000) obteve a maior pontuação
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado
o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 418, DE 14 DE AGOSTO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, e tendo em vista o que consta do Processo
nº 53103.000166/2000, Concorrência nº 24/2000SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC nº 913, de
29 de julho de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Itabaiana
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Lagoa Seca, Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornarse nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.433, DE 2004
(Nº 1.253/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Educadora do Nordeste e Correio
da Semana Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Sobral, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 15 de setembro de 2000, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Educadora do Nordeste e Correio
da Semana Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Sobral, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.358, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 15 de setembro de 2000, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Jornal de Itabuna S/A, a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Itabuna – BA
(onda média);
2 – Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Itabuna – BA
(onda média);
3 – Rádio Jornal da Cidade Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Salvador – BA
(onda média);
4 – Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., a partir
de 15 de janeiro de 1992, na cidade de Campos Sales
– CE (onda média);
5 – Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Sobral – CE (onda média);
6 – Rádio Brasília Ltda., a partir de 4 de outubro
de 1998, na cidade de Brasília – DF (onda média);
7 – Fundação Bom Jesus de Cuiabá, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Cuiabá – MT
(onda média);
8 – Fundação Evangélica Boas Novas, originariamente Rádio e Televisão Guajará Ltda., a partir de
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18 de novembro de 1993, na cidade de Belém – PA
(onda média);
9 – Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., a partir de 5 de agosto de 1993, na cidade de
São Sebastião da Boa Vista – PA (onda média);
10 – Rádio Nordeste Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Natal – RN (onda
média);
11 – Sociedade Rádio Camaquense Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Camaquã
– RS (onda média);
12 – Rádio Ariquemes Ltda., a partir de 4 de
junho de 1991, na cidade de Ariquemes – RO (onda
média);
13 – Rádio Clube do Pará PRC–5 Ltda., a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Belém – PA
(onda tropical); e
14 – TV São José do Rio Preto Ltda., a partir de
11 de outubro de 1999, na cidade de São José do Rio
Preto – SP (sons e imagens).
Brasília, 25 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 308/MC
Brasília, 23 de agosto de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas ás entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Jornal de Itabuna S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo nº
53640.002001/93);
• Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo nº
53640.001590/93);
• Rádio Jornal da Cidade Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Salvador, Estado da Bahia (Processo nº
53840.001544/93);
• Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará
(Processo nº 29108.000379/91);
• Rádio Educadora do Nordeste e Correio da Semana Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Sobral, Estado
do Ceará (Processo nº 29650.000745/93);
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• Rádio Brasília Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo nº 53000.000982/99);
• Fundação Bom Jesus de Cuiabá, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso (Processo
nº 53690.000135/93);
• Fundação Evangélica Boas Novas, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Belém, Estado do Pará (Processo
nº 53720.000037/93);
• Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará (Processo nº 53720.000260/93);
• Rádio Nordeste Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte (Processo
53760.000061/93);
• Sociedade Rádio Camaquense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Camaquã, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 50790.000831/93);
• Rádio Ariquemes Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora e onda média, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia (Processo nº
29120.000018/91);
• Rádio Clube do Pará PRC–5 Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Belém, Estado do Pará (Processo
nº 50720.000119/93);
• TV São José do Rio Preto Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000667/99).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias a renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, da 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da
Constituição, 33, § 3º da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto nº 88.066, de 28 de janeiro de 1993,
Decreta:
Ar. 1º Fica renovada a concessão das entidades
abaixo mencionadas, para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez aros, serviço de radiodifusão sonora em onda média:
I. Rádio Jornal de Itabuna S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia,
outorgada pelo Decreto nº 51.175, de 10 de agosto de
1961, e renovada pelo Decreto nº 92.855, de 27 de junho de 1986 (Processo nº 53640.002001/93);
II. Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Itabuna, Estado
da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 45.971, de 9 de
maio de 1959, e renovada pelo Decreto nº 91.521, de 9
de agosto de 1985 (Processo nº 53640.001590/93);
III. Rádio Jornal da Cidade Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto nº 38.568, de 13 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto nº 90.807, de 11
de janeiro de 1985 (Processo nº 53640.001544/93);
IV. Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., a
partir de 15 de janeiro de 1992, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto
nº 86.530, de 3 de novembro de 1981 (Processo nº
29108.000379/91);
V. Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993,
na cidade de Sobral, Estado do Ceará, outorgada pelo
Decreto nº 43.032, de 14 de Janeiro de 1958, e renovada pelo Decreto nº 91.567, 23 de agosto de 1985
(Processo nº 29650.000745/93);
VI. Rádio Brasília Ltda., a partir de 4 de outubro
de 1998, na cidade de Brasília, Distrito Federal outorgada pelo Decreto nº 96.750, de 22 de setembro de
1988 (Processo nº 53000.000982/99);
VII. Fundação Bom Jesus de Cuiabá, a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, outorgada pelo Decreto nº
38.078, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 91.492, de 29 de julho de 1985 (Processo
nº 53690.000135/93);

41740

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

VIII. Fundação Evangélica Boas Novas, a partir de 15 de novembro de 1993, na cidade de Belém,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio e
Televisão Guajará Ltda., conforme Decreto nº 929, de
30 de abril de 1962, renovada pelo Decreto nº 93.054,
de 31 de julho de 1966, e transferida pelo decreto de 4
de junho de 1998, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53720.060037/93);
IX. Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., a partir de 5 de agosto de 1993, na cidade de
São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, outorgada pelo Decreto nº 88.337, de 30 de maio de 1983
(Processo 53720.000260/93);
X. Rádio Nordeste Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, outorgada pelo Decreto nº 35.147,
de 5 de março de 1954, e revogada pelo Decreto
nº 90.421, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
53780.000061/93);
XI. Sociedade Rádio Camaquense Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 45.665, de 30 de março de 1959, e renovada pelo
Decreto nº 88.887, de 19 de outubro de 1983 (Processo nº 50790.000831/93);
XII. Rádio Ariquemes Ltda., a partir de 4 de junho
de 1991, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, outorgada pelo Decreto nº 85.887, de 8 de abril
de 1981 (Processo nº 29120.000018/91).
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
12 de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito a exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical na cidade de Belém, Estado do Pará,
outorgada a Rádio Clube do Pará PRC – 5 Ltda., pela
Portara MVOP nº 613, de 22 de dezembro de 1939,
e renovada pelo decreto de 30 de julho de 1992 (Processo nº 50720.000119/93).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 11 de outubro de 1999, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Pauto, outorgada à TV São
José do Rio Preto Ltda., pelo Decreto nº 90.056, de 14
de agosto de 1984 (Processo nº 53820.000667/99).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
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Aviso nº 1.613 – C. Civil
Em 25 de Setembro de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília–DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria, mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 15 de setembro de 2000
que “renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão e dá outras
providências”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.434, DE 2004
(Nº 1.235/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro Monte Castelo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tamboril, Estado
do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.692, de 26 de agosto de 2002, que autoriza
a Associação dos Moradores do Bairro Monte Castelo a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tamboril, Estado do Ceará, retiﬁcando-se o prazo de autorização
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 822, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicaçães, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.591, de 9 de agosto de 2002
– ASCOMIBAP – Associação Comunitária de Cultu-
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ra e Comunicação do Barro Preto, na cidade de Belo
Horizonte-MG;
2 – Portaria nº 1.615, de 15 de agosto de 2002
– Associação Comunitária dos Moradores das QNM
18 a 26 de Ceilândia Norte-DF, na cidade de Ceilândia-DF;
3 – Portaria nº 1.623, de 16 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Rádio Comunicações
Vale do Rio Jari (Rádio Comunitária Vale do Jari FM),
na cidade de Laranjal do Jari-AP;
4 – Portaria nº 1.624, de 16 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Amigos de Unaí – ACAU,
na cidade de Unaí-MG;
5 – Portaria nº 1.625, de 16 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
de Desterro, na cidade de Desterro-PB;
6 – Portaria nº 1.626, de 16 de agosto de 2002
– Associação Rádio Comunitária Araguari, na cidade
de Ferreira Gomes-AP;
7 – Portaria nº 1.627, de 16 de agosto de 2002
– Conselho Comunitário de Radiodifusão de Poço Fundo, na cidade de Poço Fundo-MG;
8 – Portaria nº 1.632, de 21 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Mensageiros do Rei e Radiodifusora “Voz da Liberdade”, na cidade de Paraopeba-MG;
9 – Portaria nº 1.633, de 21 de agosto de 2002
– Sociedade Radiodifusora Comunitária LIFE de Juíz
de Fora, na cidade de Juíz de Fora-MG;
10 – Portaria nº 1.680, de 26 de agosto de 2002
– Associação Cultural Comunitária de Frei Inocêncio,
na cidade de Frei Inocêncio-MG;
11 – Portada nº 1.681, de 26 de agosto de 2002
– Associação Beneﬁcente dos Moradores de Pau–Pombo, na cidade de Aquiraz-CE;
12 – Portaria nº 1.682, de 26 de agosto de 2002
– Associação dos Moradores do Bairro Monte Castelo,
na cidade de Tamboril-CE; e
13 – Portaria nº 1.683, de 26 de agosto de 2002
– Associação de Radiodifusão Comunitária Matense
– ARCOM, na cidade de Mata-RS.
Brasília, 25 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.241 EM
Brasília, 4 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação dos Moradores do Bairro
Monte Castelo, na cidade de Tamboril, Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
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conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.000868/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1682 DE 26 DE AGOSTO DE2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo eta vista o que consta do Processo Administrativo nº 53650.000868/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Moradores
do Bairro Monte Castelo, com sede na Av. Franklin
cavalcanti, s/nº – Centro, na cidade de Tamboril, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 04º50’09”S e longitude em
40º19’49”W, utilizando a freqüência de 105,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
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iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento
RELATÓRIO Nº 440/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53650000868/99, de
28.04.99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação dos Moradores do Bairro
Monte Castelo, localidade de Tamboçil, Estado do
Ceará.
I – Introdução
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tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 03.03.1998
e Norma nº 02/98, de 06.08.1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas
geográﬁcas, além de pedir a designação de canal para
a prestação do serviço, atendendo os requisitos do
item 6.4 da Norma Complementar nº 02/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geog ráﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

1. O Associação dos Moradores do Bairro Monte
Castelo, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
01.026.539/0001-82, no Estado do Ceará, com sede
na Av. Franklin Cavalcanti s/nº – Centro, cidade de
Tamboril, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimentos datados de
27 de abril de 1999 e 05 de outubro de 1999, subscritos por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – Processo nº 53650000868/99 DOU, de 09 de setembro de
1999, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema
irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
03 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 03 à 124, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após a cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 01, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19.02.1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Vila Nova 60, na cidade de
Tamboril, Estado do Ceará, de coordenadas geográﬁcas
em 04º50’00”S de latitude e 40º19’50’W de longitude.
Ocorre que as coordenadas geográﬁcas propostas
foram alteradas conforme solicitação datada de 05
de outubro de 1999, passando a estar em 04º50’09”S
de latitude e 40º19’49”W de longitude, consoante aos
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dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
09.09.99 Seção.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 72, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante:
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I
e II da Norma 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida existência
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa,
declaração do endereço da sede, cópia do cartão do
CNPJ da entidade, encaminhamento do Projeto Técnico (ﬂs. 75 à 124).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas’ – ﬂs. 109, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 118 e 119.
15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação dos Moradores do Bairro Monte Castelo;
– quadro diretivo
Presidente: Antonia de Maria R. da Silva
Vice-presidente: Francisco Santana da Silva
Secretário: Izabel Luiza Santana Reis
2º Secretário: Francisca Santana da Silva
Tesoureiro:Maria de Fátima Santana de Oliveira
2º Tesoureiro: José de Souza dos Santos
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. Franklin Cavalcanti s/nº – Centro, cidade de
Tamboril, Estado do Ceará;
– coordenadas geográﬁcas
04°50’09” de latitude e 40°19’49” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 118 e 119, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 109
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pelo Associação dos Moradores
do Bairro Monte Castelo, no sentido de conceder-lhe a
Outorga de Autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53650000868/99, de 28 de abril de 1999.
Brasília, 12 de agosto de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da conclusão Jurídica – Regina
Aparecida Monteiro, Relatora da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 13 de agosto de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão comunitária,
para aumentar o prazo de outorga.
...............................................................................................

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.435, DE 2004
(Nº 1.256/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão a
Portal Sistema FM De Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São Carlos,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
nº 146, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão a
Portal Sistema FM de Comunicação Ltda, para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de São Carlos, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 677, DE 2003.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 39
do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas
Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifbsâo sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.809, de 11 de dezembro de 2002
– Rede Brasil de Comunicações Ltda., na cidade de Salgueiro-PE;
2 – Portaria nº 2.816, de 11 de dezembro de 2002
– Sistema Interativa de Comunicação Ltda., na cidade de
Laguna-SC;
3 – Portaria nº 146, de 4 de junho de 2003 – Portal
Sistema FM de Cornunicação Ltda., na cidade de São
Carlos-SC;
4 – Portaria nº 151, de 4 de junho de 2003 – Rádio
Cultura Rio Branco Ltda., na cidade de Visconde de Rio
Branco-MG; e
5 – Portaria nº 288, de 12 de junho de 2003 – Rádio Rural de São João Ltda., na cidade de São João
D’Aliança-GO.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MC Nº 42EM
Brasília, 12 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se
a publicação da Concorrência nº 103/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Carlos,
Estado de Santa Catarina.
2. A Comissão Especial de Ambito Nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, depois
de analisar a documentação de habilitação e as propostas
técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes,
com observância da Lei nº 8.666. de 21 de junho de 1993,
e da legislação especiﬁca de radiodifusão, concluiu que o
Portal Sistema FM de Comunicações Ltda. (Processo nº
53740.001008/2000) obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato
da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem
outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para
onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 146 ,DE 4 DE JUNHO DE 2003
O Ministro De Estadodas Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53740.001008/2000, Concorrência nº 103/2000SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC Nº 388, de 16 de
maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Portal Sistema FM de
Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Carlos,
Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos tennos do artigo
223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta permissão deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a
contar da data de publicação da deliberação de que trata
o artigo anterior, sob pena de tomar-se nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.436, DE 2004
(Nº 1.257/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cultura Rio Branco Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Visconde
do Rio Branco, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 151, de 4 de junho de 2003, que outorga
permissão à Rádio Cultura Rio Branco Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Visconde do Rio Branco, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 677, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.809, de 11 de dezembro de 2002
– Rede Brasil de Comunicações Ltda., na cidade de
Salgueiro – PE;
2 – Portaria nº 2.816, de 11 de dezembro de 2002
– Sistema Interativa de Comunicação Ltda., na cidade
de Laguna – SC;
3 – Portaria nº 146, de 4 de junho de 2003 – Portal Sistema FM de Comunicação Ltda., na cidade de
São Carlos – SC;
4 – Portaria nº 151, de 4 de junho de 2003 Rádio
Cultura Rio Branco Ltda., na cidade de Visconde de
Rio Branco – MG; e
5 – Portaria nº 288, de 12 de junho de 2003 – Rádio Rural de São João Ltda., na cidade de São João
D’Aliança – GO.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 52 EM
Brasília, 12 de junho de 2003
blica,

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 073/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
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cidade de Visconde do Rio Branco. Estado de Minas
Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Cultura
Rio Branco Ltda. (Processo nº 53710.001026/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 151, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53710.001026/2000, Concorrência nº
073/2000-SSRIMC, e do Parecer Conjur/MC nº 385,
de 16 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Cultura Rio
Branco Ltda., para explorar prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Visconde de
Rio Branco, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.437, DE 2004
(nº 1.262/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Super Rádio DM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Afonso
Cláudio, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere
a Portaria nº 421, de 22 de agosto de 2003, que
outorga permissão à Super Rádio DM Ltda., para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Afonso Cláudio, Estado
do Espírito Santo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 716, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 421, de 22 de agosto de 2003, que outorga
permissão à Super Rádio DM Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Afonso Cláudio, Estado do
Espírito Santo. – José Alencar.
Brasília, 10 de dezembro de 2003.
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da União em 14 de abril de 1997, Seção 3, página 8.458, disputaram a outorga, entre cinco
concorrentes, as empresas Super Rádio DM
Ltda. (Processo nº 53660.000441/1997) e Rádio Cultural Venda Nova EM Ltda. (Processo nº
53660.000443/1997), para a exploração de serviço
de radiodifusão em freqüência modulada na localidade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo,
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro
de 1997, depois de analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância da Lei ir 8.666. de 21 de junho de 1993, e
da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu
que a empresa Rádio Cultural Venda Nova Ltda.,
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da
Comissão, que foi homologado (Diário Oﬁcial da
União nº 203-E, de 20 de outubro de 2000, Seção
3, página 53), e na forma da Portaria nº 165, de 27
de março de 2001 (publicada no Diário Oﬁcial da
União de 29 de março de 2001), remetendo cópia
autenticada do processo especíﬁco da licitante, por
meio de Exposição de Motivos á Casa Civil da Presidência da República, para os ﬁns de cumprimento
do disposto no art. 223, § 3º da Constituição Federal.
3. Todavia, a Super Rádio DM Ltda., obteve
provimento em decisão judicial favorável (Ação
Ordinária nº 2001.50.0l.001906-6, em trâmite na
6ª Vara Federal de Vitória da Seção Judiciária do
Estado do Espírito Santo), no que se refere à execução do Serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, para lhe assegurar o direito à obtenção de outorga em comento.

MC Nº 385 EM
Brasília, 12 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em face do Edital de Concorrência nº
66/97 – SSR/MC, publicado no Diário Oficial

4. Instada a se manifestar sobre o assunto, a
Comissão Especial de Licitação, por meto das Informações nº 2862/2001/CEL-SSR/MC e 1879/2002/
CEL-SSR/MC, reconheceu a procedência das alegações aduzidas em juízo, porquanto constatou que
a vencedora do certame em questão foi, de fato, a
Super Rádio DM Ltda.

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

5. As informações prestadas pela Comissão
de Licitação serviram de subsídio na elaboração
de defesa da União que, em sede de contestação,
além de não se opor à demanda judicial, pediu a
extinção do processo sem julgamento do mérito.

6. Com o propósito de dar cumprimento à
ordem judicial, foi encaminhado o Aviso nº 156/
MC ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, solicitando a devolução do processo nº 53.660.000443/97, para
a devida retificação da outorga.

7. Por conseguinte, a Mensagem nº 294, de
2002, que pediu ao Congresso Nacional a retirada
de tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº
474, de 2002 (nº 1.477/2001, na Câmara dos Deputados), foi aprovada, tendo sido remetido o referido
projeto ao arquivo pelo Senado Federal, segundo
consta do Oficio nº 369, enviado pelo Senado Federal à Casa Civil da Presidência da República.

8. Com efeito, o equívoco provocado pela
Comissão de licitação foi sanado, porquanto se
exigiu fiel e imediato cumprimento a sentença,
razão pela qual declarei a nulidade dos efeitos da
homologação da licitação nº 66/97 e da Portaria nº
165, de 27 de março de 2001, publicada no Diário
Oficial da União de 29 de março de 2001, em relação à Rádio Cultural Venda Nova Ltda., e declarei
vencedora a Super Rádio DM Ltda., para a exploração de serviço de radiodifusão em freqüência
modulada na localidade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.

9. Esclareço que, de acordo com o § 3º do
art. 223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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PORTARIA Nº 421, DE 22 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro
de 1995, tendo em vista o que consta do Processo
nº 53660.000441/19997, Concorrência nº 66/1997SSR/MC, do PARECER/MC/CONJUR/FMS Nº 09544.10/2003, de 5 de agosto de 2003, das Informações nº 2862/2001/CEL-SSRI/MC e 1879/2002/
CEL-SSR/MC, e em cumprimento à decisão judicial
proferida na Ação Ordinária 2001.50.01.001906-6,
pela 6ª Vara Federal de Vitória da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, resolve:
Art. 1º Declarar a nulidade da Portaria nº 165,
de 27 de março de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 29 de março de 2001, que outorgou pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, à Rádio Cultural Venda Nova Ltda.,
permissão para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Outorgar permissão à Super Rádio
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 4º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornarse nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.438, DE 2004
(nº 1.164, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
a Voz Ativa Comunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Itapuranga, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere
a Portaria nº 2.930, de 11 de dezembro de 2002,
que outorga permissão a Voz Ativa Comunicaçôes
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Itapuranga,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 739, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Podada nº 2.830, de 11 de dezembro de 2002, que
outorga permissão à Voz Ativa Comunicações Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radioditbsão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Itapuranga,
Estado de Goiás.
Brasília, 12 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio Lula da Silva.
MC 00140 EM
Brasília, 24 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determmou-se a publicação da Concorrência nº 010/98SSR/MC, com vistas àimplantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itapuranga, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Ambito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaia nº 795, de 17 dedezem-
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brode 1997, depois de analisara documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes. com observância da Lei nº 8,666, de 21 de junho de 1993, e
da legislação específica de radiodifusão, concluiu
que a Voz Ativa Comunicações Ltda. (Processo nº
53670.000132/98) obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, contèrme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º de art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado
o referido ato.
Respeitosamente, Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.830, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
e tendo em vista o que consta do Processo nº
53670.000132/98, Concorrência nº 010/98-SSR/
MC, resolve:
Art, 1º Outorgar permissão à Voz Ativa Comunicações Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itapuranga, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.439, DE 2004
(Nº 1.268/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educativa e Cultural São Judas
Tadeu para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.791, de 6 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural São Judas
Tadeu para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 37, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, com ﬁns
exclusivamente educativos, serviços de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.791, de 6 de dezembro de 2002
– Fundação Educativa e Cultural São Judas Tadeu, na
cidade de Itaúna – MG; e
2 – Portaria nº 505, de 23 de setembro de 2003
– Fundação Rádio Educativa Brumas FM, na cidade
de Brumado – BA.
Brasília, 22 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 383 EM
Brasília, 11 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo
nº 53000.006977/2002, de interesse da Fundação
Educativa e Cultural São Judas Tadeu, que tem por
objeto permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Itaúna, Estado de
Minas Gerais.
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2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido está devidamente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações
exigidas para a execução do serviço, o que levou este
Ministério a outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Por se tratar de ato subscrito pelo Ministro que
me antecedeu nesta Pasta, achei por bem determinar
o reexame deste processo, assim como de outros na
mesma situação, razão por que somente agora está
sendo possível submetê-lo à apreciação de Vossa
Excelência.
5. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.791, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 13,
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53000.006977/2002,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Educativa
e Cultural São Judas Tadeu para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Itaúna,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PARECER Nº 319/2002 – DOSR
Referência: Processo nº 53000.006977/2002
Interessado: Fundação Educativa e Cultural São Judas Tadeu.
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas.
– Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e
Portaria lnterministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento.
I – Os Fatos
A Fundação Educativa e Cultural São Judas Tadeu com sede na cidade de ltaúna, Estado de Minas
Gerais, requer lhe seja outorgada permissão para
executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
naquela cidade, mediante a utilização do canal 274 E,
previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais do
referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem ﬁns
lucrativos, com patrimonial, administrativa e ﬁnanceira,
tendo como um de seus objetivos mediante concessão
ou permissão, programas informativos, culturais e por
televisão, rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda
a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo do Diretor Presidente da Fundação está
ocupado pelo Sr. Marques Carvalho Nutre, cabendo a
ele a representação ativa e passiva da entidade, nos
atos de sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor
Tesoureiro, ocupado pelo Sr. Rodrigo Corradi Drumond
e de Diretor Secretário, ocupado pela Sra. Natália Corradi Drumond.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21. inciso XII, alínea a).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eﬁcácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
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9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13 ..................................................
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
II. O deferimento da outorga pretendida não implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo Decreto-lei nº 236/67. quanto aos diretores, conforme
declaração ﬁrmada por eles e juntada à ﬂ. 5 dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados
ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 4 de dezembro de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 4 de dezembro de 2002. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 4 de dezembro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 24 de novembro de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviço de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.440, DE 2004
(Nº 1.269/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores da Barra do Boi a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 328, de 27 de junho de 2003, que autoriza a
Associação dos Moradores da Barra do Boi a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nossa
Senhora da Glória, Estado de Sergipe.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 48, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 328, de
27 de junho de 2003, que autoriza a Associação dos
Moradores da Barra do Boi a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nossa Senhora
da Glória, Estado de Sergipe.
Brasília, 29 de janeiro de 2004.

MC Nº 226 EM
Brasília, 31 de janeiro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação dos Moradores da Barra do
Boi, na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de
Sergipe, explore o serviço de radiodifusão comunitária
em conformidade como caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
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ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53840.000398/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 328, DE 27 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53840.000398/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 606/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Moradores da
Barra do Boi, com sede na Avenida 26 de Setembro, nº
333 – Centro, na cidade de Nossa Senhora da Glória,
Estado de Sergipe, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 10°12’40”S e longitude em
37°24’56’W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 127/2003-DSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53840000398/98, protocolizado em 18-8-1998
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação dos Moradores da Barra do
Boi, localidade de Nossa Senhora da Glória, Estado
de Sergipe.
I – Introdução
1. A Associação dos Moradores da Barra do Boi,
inscrita no CNPJ sob o numero 02.319.607/0001-64,
no Estado de Sergipe, com sede na Av. 26 de Setembro, 333, Bairro Brasília, cidade de Nossa Senhora da
Glória, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 17
de Agosto de 1998, subscrito por representante legal,
no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento
de outras entidades foram objeto de exame por parte
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação da Amiga do Portal do Alvorada – Processo nº 53000000856/01, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: não encaminhou a
documentação exigida pela legislação especíﬁca no
prazo legal estipulado no citado aviso de habilitação,
conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº
7.951, datado de 17-11-2001 (cópia anexa)
II– Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
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a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha nº 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 9/98
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Travessa da Alegria, 19, na cidade
de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, de
coordenadas geográﬁcas em 10º13’06”S de latitude e
37º25’13”W de longitude. Ocorre e, posteriormente, as
coordenadas propostas e o endereço foram retiﬁcados,
passando em 10º12’40”S de latitude e 37º24’56”W de
longitude, na Rua 26 de Setembro, 333, centro, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no
DOU, de 18-3-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 280, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,
II, V, VI, XI da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária e declaração do endereço
da sede. Diante da regularidade técnico-jurídica do
processo foi solicitado a apresentação do projeto técnico (ﬂs.283 a 455).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 449, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-
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se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11. conforme
observa-se nas folhas 456 e 457. Ressaltamos que
nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 392, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o projeto técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais
estão compatíveis com a legislação atinente, segundo
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
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• nome
Associação dos Moradores da Barra do Boi;
• quadro diretivo
Presidente: José Alves de Freitas
Vice-presidente: José Vieira Gonçalves
1º Secretário: Maria José Porto Santos
2º Secretário: Gerson da Silva Aragão
Tesoureiro : Gilvania Alves de Freitas
2º Tesoureiro: Carlos Alberto dos Santos
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua 26 de Setembro, 333, centro, cidade de Nossa Senhora da Glória Estado de Sergipe
• coordenadas geográﬁcas
10º12’40” de latitude e 37º24’56” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fJs. 456/457, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 449
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação dos Moradores da Barra do Boi, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53840000398/98, de 18 de Agosto de 1998.
Brasília, 16 de Maio de 2003. – Relator da conclusão Jurídica, Luciana Coelho, Chefe de Serviço/SSP
– Relator da conclusão Técnica Ana Maria das Dores
e Silva, Chefe de Serviços SSR.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.441, DE 2004
(Nº 1.271, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária
de Costa Verde – Sideral FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Maricá, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 400, de 29 de julho de 2003, que autoriza a
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de
Costa Verde – SIDERAL FM a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maricá, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 74, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.841, de 11 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 625, de 9 de dezembro de
2003 – Rádio Comunitária Terra FM, na cidade de
Terra Rica – PR;
2 – Portaria nº 2.842, de 11 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 632, de 9 de dezembro de
2003 – Associação Rioclarense dos Colecionadores
de Discos de Vinil, na cidade de Rio Claro – SP;
3 – Portaria nº 2.849, de l1 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 626, de 9 de dezembro de
2003 – Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Jaguapitã, na cidade de Jaguapitã – PR;
4 – Portaria nº 400, de 28 de julho de 2003 – Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de Costa
Verde SIDERAL FM, na cidade de Maricá – RJ;
5 – Portaria nº 528, de 8 de outubro de 2003 – Associação Comunitária Cultura e Cidadania de Jardim,
na cidade de Jardim – CE; e
6 – Portaria nº 584, de 5 de novembro de 2003
– Associação Rádio Comunitária de Parapuã, do Município de Parapuã, na cidade de Parapuã – SP.
Brasília, 12 de fevereiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC 330 EM
Brasília, 19 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural de Radiodifusão
Comunitária de Costa Verde – SIDERAL FM, na cidade
de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53770.000727/01, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 400, DE 28 DE JULHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53770.000727/01 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 762/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de Costa Verde – SIDERAL FM,
com sede na Rua dos Crisântemos, Quadra 35, lote
nº 27, Bairro Costa Verde, Itaipuaçu, 49 Distrito, na cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 22º57’30”S e longitude em
42º59’03”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz,
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 145/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53770.000.727/01, protocolizado em 13-07-2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Radiodifusão Costa Verde
– Sideral FM, localidade de Maricá, Estado do Rio
de Janeiro.
I – Introdução
1. A Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de Costa Verde – Sideral FM., inscrita no CNPJ
sob o n° 04.510.730/0001-93, no Estado do Rio de Janeiro, com sede na Rua dos Crisântemos, Qd 35, Lote
27, Costa Verde, cidade de Maricá, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 30 de junho de 2001, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do serviço de radiodifusão comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU, de 11 de Dezembro de 2001, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612 de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
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área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Av Circular, Lote 02, Qd 19, Loteamento Costa Verde, Itaipuaçu, na cidade de Maricá,
Estado do Rio de Janeiro, de coordenadas geográﬁcas
em 22º57’16”S de latitude e 42º58’58”W de longitude.
Ocorre que posteriormente as coordenadas e o endereço apresentado foram retiﬁcados, passando estar na
Rua dos Crisântemos, Qd. 35, Lote 27, Costa Verde,
ltaipuaçu, em 22º57’30”S de latitude e 42º59’03’W de
longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográticas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 52, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIX e X da Norma n° 2/98
comprovação de necessária alteração estatutária, ata
de eleição, cópia do CNPJ da requerente e declaração
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação
dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção
da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 55 a 256).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 6, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma n° 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas folhas 99/100. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
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9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 256, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes
do quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme
indicado no subitem 6.7. incisos III, IV, V e
VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda,
demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar alguns dados
informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária
de Costa Verde – Sideral FM;
• quadro diretivo
Presidente: Clemir Vianna
Secretário Geral: Vicente Raimundo da Silva
Tesoureiro: Maria N. de Paiva Vianna
Dir. de Oper.: Júlio César Guerra Coelho
Dir. Cult. E de Com. Social: Maria 5. Guerra Coelho
Dir. de Patrimônio: Penha Maria Rodrigues
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua dos CrisÂntemos, Qd. 35, Lote 27, Costa
Verde, cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro;
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• coordenadas geográﬁcas
22º57’30” de latitude e 42º59’03” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 99/100, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” -ﬂs 6, que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural
de Radiodifusão Comunitária de Costa Verde – Sideral
FM, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 5353770000727/01,
de 13 de julho de 2001.
Brasília, 23 de Maio de 2003. – Luciana Coelho,
Chefe de Serviço/SSP, Relatora da conclusão Jurídica
– Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/SSR,
Relator da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.442, DE 2004
(nº 1.272/2004 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama
– MG ASCOG a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guaraciama,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria no 1.590, de 9 de agosto de 2002, alterada
pela Portaria nº 594, de 10 de novembro de 2003, que
autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama – MG ASCOG a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Guaraciama, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 75, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art, 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
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1 – Portaria nº 1.590, de 9 de agosto de 2002,
alterada pela de nº 594, de 10 de novembro de 2003
– Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama
– MG ASCOG, na cidade de Guaraciama – MG;
2 – Portada nº 2.940, de 18 de dezembro de 2002,
alterada pela de nº 737, de 19 de dezembro de 2003
– Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Centralina – MG;
3 – Portaria nº 242, de 12 de junho de 2003 – Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária Nossa
Gente, na cidade de Maracás – BA;
4 – Portaria nº 397, de 28 de julho de 2003 – Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária
FM – AMCRC/FM, na cidade de Taquarussu – MS;
5 – Portaria nº 445, de 28 de agosto de 2003 Grupo Mutirão, na cidade de Luís Gomes – RN; e
6 – Portaria nº 482, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente e Comunitária do Movimento Sócio-Cultural e Educativo de Itatim – ABCCI, na
cidade de Itatim – BA.
Brasília, 12 de fevereiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC N° 1.221 EM
Brasília, 27 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária e Cultural de
Guaraciama – ASCOG, na cidade de Guaraciama,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53710.000761/1999, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do

Sexta-feira 10

41775

presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Connresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.590 DE 9 DE AGOSTO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.000761/1999, resolve:
Art. 1º Autorizar a entidade Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama – ASCOG, com sede
na Rua José Maria de Figueiredo nº 253, Bairro Maristela Figueiredo, na cidade de Guaraciama, Estado
de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 17º1’10”S e longitude em
43º40’10”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PORTARIA Nº 594, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 9º, II e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000761/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1259/2003, resolve:
Art. 1º Alterar a denominação e o prazo de outorga constantes do art. 1º, da Portaria nº 1.590, de 9 de
agosto de 2002, publicada no Diário Oﬁcial da União
de 20 de agosto de 2002, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama – MG, ASCOG,
com sede na Rua José Maria de Figueiredo,
nº 233, Bairro Maristela Figueiredo, na cidade de Guaraciama, Estado de Minas Gerais,
a executar pelo prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão comunitária, sem direito de
exclusividade.”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 413/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53710000761/99, de 9-6-99
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária e Cultural de
Guaraciama – ASCOG, localidade de Guaraciama,
Estado de Minas Gerais.
I – Introdução

Sexta-feira 10

41777

geográﬁcas, além de pedir a designação de canal para
a prestação do serviço, atendendo os requisitos do item
6.4 da Norma Complementar 2/98 e, ainda, juntando
a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

1. A Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama – ASCOG, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob
o número 03.192.676/0001-12, no Estado de Minas
Gerais, com sede na Rua José Maria de Figueiredo
nº 253, cidade de Guaraciama, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 7 de junho de 1999, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 17 de dezembro de 1999, Seção 3, que
contempla localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 4 à 92, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
equipamentos seriam instalados em área abrangida
pelo círculo/de raio igual a 1 km, com centro localizado na Rua José Maria Figueiredo 253 – B – Maristela
Figueiredo, na cidade de Guaraciama, Estado de Minas
Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 17º01’10”S
de latitude e 43º40’05”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 1712-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 54, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
IV, e VIII, da Norma nº 2/98, encaminhamento do cartão
do CNPJ, declaração do endereço da sede e encaminhamento do Projeto Técnico (ﬂs. 57 à 92).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 77 e 78,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
transmissor, sistema irradiante e estúdio.
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 93 e 94.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, apôs detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
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– nome
Associação Comunitária e Cultural Guaraciama – ASCOG;
– quadro diretivo
Presidente: José Maria de Figueiredo Sobrinho
Vice-presidente: Vicente Gaudêncio Batista
Secretário: Adilce de Jesus Cardoso
Vice-Secretária: Márcia Regina Figueiredo
Tesoureiro: Wagner José Leal
2º Tesoureiro: Waldir dos Santos Cardoso
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua José Maria de Figueiredo nº 216 – Maristela Figueiredo, cidade de Guaraciama, Estado de Minas
Gerais;
– coordenadas geográﬁcas
17º1’10” de latitude e 43º40’5” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise de
instalação da Estação” – ﬂs. 93 e 94, bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 77 e 78 e que
se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
e Cultural de Guaraciama – ASCOG, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53710000761/99, de 9
de junho de 1999.
Brasília, 7 de agosto de 2002.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 7 de agosto de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.443, DE 2004
(nº 1.273/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza o Grupo
Mutirão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Luís Gomes, Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 445, de 28 de agosto de 2003, que autoriza o Grupo Mutirão a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Luís Gomes, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 75, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.590, de 9 de agosto de 2002,
alterada pela de nº 594, de 10 de novembro de 2003
– Associação Comunitária e Cultural de GuaraciamaMG ASCOG, na cidade de Guaraciama – MG;
2 – Portaria nº 2.940, de 18 de dezembro de 2002,
alterada pela de nº 737, de 19 de dezembro de 2003
– Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Centralina – MG;
3 – Portaria nº 242, de 12 de junho de 2003 – Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária Nossa
Gente, na cidade de Maracás – BA;
4 – Portaria nº 397, de 28 de julho de 2003 – Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária
FM – AMCRC/FM, na cidade de Taquarussu – MS;
5 – Portaria nº 445, de 28 de agosto de 2003
– Grupo Mutirão, na cidade de Luís Gomes – RN; e
6 – Portaria nº 482, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente e Comunitária do Movimento Sócio-Cultural e Educativo de Itatim – ABCCI, na
cidade de Itatim – BA.
Brasília, 12 fevereiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 414 EM
Brasília, 18 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Grupo Mutirão, na cidade de Luís Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
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cional, social e cultural mas, também, servem de elo à
integração de informações benéﬁcas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53780.000211/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223. da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 445 DE 28 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000211/98 e do PARECER/
CONJUR/MC n° 1.029/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar o Grupo Mutirão, com sede na
Rua Pe. Miguel Nunes, nº 1, na cidade de Luís Gomes,
Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 06º24’47”S e longitude em
38º23’19”W, utilizando a freqüência de 104,9Mhz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 178/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.780.000.211/98, protocolizado em 14 de setembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Grupo Mutirão, localidade de Luís Gomes,
Estado do Rio Grande do Norte.
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I – Introdução
1. O Grupo mutirão, inscrito no CNPJ sob o n°
24.517.229/0001-66, no Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Pe. Miguel Nunes, 1, cidade de
Luís Gomes, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado de
14 de setembro de 1998, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração
do serviço de radiodifusão comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU de 18 de março de 1999, que contempla a Localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços,
em atendimento às normas e critérios estabelecidos para a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente,
de acordo com petição de folha 1, bem como toda
a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo
administrativo, em conformidade com a Legislação,
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Padre Miguel Nunes, n° 1,
Bairro Centro, na cidade de Luís Gomes, Estado do
Rio Grande do Norte, de coordenadas geográﬁcas
em 06º24’55”S de latitude e 38º23’17”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas
e endereço propostos foram retiﬁcados, passando
a estar na Rua Padre Miguel Nunes 1, Centro, em
06º24’47”S de latitude e 38º23’19”W de longitude
consoante aos dados constantes do aviso publicado
no DOU, de 18-3-1999.
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6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória
do documento de folhas 113 e 114, denominado
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que
por sua vez trata de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes
com os levantamentos do IBGE, compatibilização
de distanciamento do canal, situação da estação
em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade
apontou novas coordenadas e endereço, o que foi
objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para
a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 inciso II da Norma n° 2/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, comprovante
de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ da requerente,
declaração do endereço da sede e documento declarando que a entidade não possui vínculos, cujo
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos
na legislação especíﬁca resultou no saneamento
dos autos e posterior seleção da entidade, tendo
sido solicitada a apresentação do projeto técnico
(ﬂs. 117 a 194).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 188,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma n° 2/98, em
especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 195 e 196. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes
informações: identiﬁcação da entidade; os endereços
da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios
(antena e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da
área de serviço, diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação especíﬁca e contida nos autos, mais especi-
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ﬁcamente no intervalo de folhas 1 a 194 dos autos,
corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiroe adequados às ﬁnalidaaes e requisitos da Lei n° 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e
em conformidade com os preceitos dipostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às formalidades e requisitos da Lei n° 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar n° 2/98, bem
como o projeto técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar n° 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar n° 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do serviço de radiodifﬁsão comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre
a entidade:
• nome
Grupo Mutirão
• quadro diretivo
Presidente: Luciano Pinheiro de Almeida
Vice-presidente: Luciene Maria Pinheiro de Almeida
Secretário: Ana Maria Gomes
Tesoureira: Jacinta de Fátima Maia Rocha
• Iocalizaçio do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Padre Miguel Nunes 1, Centro, cidade de Luís
Comes, Estado do Rio Grande do Norte.
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• coordenadas geográﬁcas
06º24’47’ de latitude e 38º23’19” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação – ﬂs. 195 e 196, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” ﬂs. 188 e que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Grupo Mutirão, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.780.000.211/98, de 14
de setembro de 1998.
Brasília, 8 de julho de 2003. – Aline Oliveira Prado, Relator da conclusão Jurídica – Regina Aparecida
Monteiro, Relator da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.444, DE 2004
(Nº 1.095/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rede Família de Comunicação S/C Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 29 de agosto de 2002, que renova por 15
(quinze) anos, a partir de 4 de janeiro de 2000, a concessão da Rede Família de Comunicação S/C Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 785, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29
de agosto de 2002, que “renova as concessões das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
I – em onda média:
a) Rádio Cultura de Linhares Ltda., na cidade
de Linhares-ES;
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b) Rádio Moreno Braga Ltda., na cidade de Vigia-PA;
c) Rádio Placar Ltda., na cidade de Ortigueira-PR;
d) Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo
Ltda., na cidade de Terra Rica-PR;
e) Fundação Dom Rey, na cidade de GuajaráMirim-RO;
II – em onda tropical:
Rádio Emissora de Educação Rural Santarém
Ltda., na cidade de Santarém-PA;e
III – de sons e imagens:
a) Televisão Cabo Branco Ltda., na cidade de
João Pessoa-PB;
b) Televisão Paraíba Ltda., na cidade de Campina Grande-PB;
c) Rede Família de Comunicação S/C Ltda., na
cidade de Limeira-SP; e
d) TV Record de Rio Preto S,A., na cidade de
São José do Rio Preto-SP.
Brasília, 10 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.138 EM
Brasília, 16 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão nas localidades e unidades da Federação indicadas:
• Rádio Cultura de Linhares Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo (Processo nº 53770.000956/00);
• Rádio Moreno Braga Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Vigia, Estado do Pará (Processo nº
53720.000236/98);
• Rádio Placar Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ortigueira, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000048/98);
• Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Terra Rica, Estado
do Paraná (Processo nº 53740.0001 86/98);
• Fundação Dom Rey, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Guajará-Mirim. Estado de Rondônia (Processo nº
53800.000018/99);
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• Rádio Emissora de Educação Rural Ltda., Santarém concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Santarém, Estado do
Pará (Processo nº 53720.0001 72/98);
• Televisão Cabo Branco Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba (Processo
nº 53730.000328/99);
• Televisão Paraíba Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens. na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000329/99);
• Rede Família FM de Comunicação S/C Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001259/99);
• TV Record de Rio Preto S/A, concessionária do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.00053599).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, cm
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento.
DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 2002
Renova as concessões das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O presidente da república, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e 6° da Lei n° 5.785, de
23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto
no art. 6° inciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de
janeiro de 1983.
Decreta:
Art. 1° Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
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de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguintes
serviços de radiodifusão sonora:
I – em onda média:
a) Rádio Cultura de Linhares Ltda., a partir de 11
de agosto de 1998, na cidade de Linhares, Estado do
Espírito Santo, outorgada pelo Decreto n° 81.991, de
18 de julho de 1978 (Processo n° 53770.000956/00):
b) Rádio Moreno Braga Ltda., a partir de 30 de
setembro de 1998, na cidade de Vigia, Estado do Pará,
outorgada pelo Decreto n° 96.644, de 5 de setembro
de 1988 (Processo nº 53720.000236/98):
c) Rádio Placar Ltda., a partir de 7 de julho de
1998, na cidade de Ortigueira, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto n° 96.014, de 6 de maio de 1988
(Processo n° 53740.000048/98):
d) Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo
Ltda., a partir de 14 de junho de 1998, na cidade de
Terra Rica, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto n° 95.933, de 19 de abril de 1988 (Processo n°
53740.000186/98):
e) Fundação Dom Rey, a partir de 19 de janeiro
de 2000, na cidade de Guajará-Mirim., Estado de Rondônia, outorgada originariamente à Rádio Educadora
de Guajará-Mirim Ltda., conforme Decreto n° 65.519,
de 21 de outubro de 1969, renovada pelo Decreto de
4 de novembro de 1994, e transferida pelo Decreto de
1° de dezembro de 1998, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo n° 53800.000018/99);
II – em onda tropical:
Rádio emissora de educação Rural Santarém
Ltda., a partir de 24 de julho de 1998, na cidade de
Santarém, Estado do Pará, outorgada pelo Decreto n°
62.754, de 22 de maio de 1968, e renovada pelo Decreto n° 96.834, de 28 de setembro de 1988 (Processo
n° 53720.000172/98).
Art. 2° Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens:
I – Televisão Cabo Branco Ltda., a partir de 11 de
janeiro de 2000, na cidade de João Pessoa, Estado da
Paraíba, outorgada pelo Decreto n° 90.748, de 20 de
dezembro de 1984 (Processo n° 53730.000328/99):
II – Televisão Paraíba Ltda, a partir de 14 de novembro de 1999, na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba, outorgada pelo Decreto n° 90.287 de 9 de
outubro de 1984 (Processo n° 53730.000329/99):
III – Rede Família de comunicação S/C Ltda., a
partir de 4 de janeiro de 2000, na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
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TV Studios de Limeira S/C Ltda., conforme Decreto
n° 90.514, de 16 de novembro de 1984, e autorizada
a mudar a sua denominação social para a atual, conforme Portaria n° 392, de 16 de novembro de 1998
(Processo n° 53830.001259/99):
IV – TV Record de Rio Preto S.A., a partir de
15 de agosto de 1999, na cidade de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, outorgada originariamente
à Rádio Televisão Rio Preto Ltda., conforme Decreto
n°64.705, de 17 de junho de 1969, autorizada a mudar a sua denominação social para a atual, conforme
Portaria n°3.112, de 1° de novembro de 1984, e renovada pelo Decreto n° 91.819, de 22 de outubro de
1985 (Processo n° 53830.000535/99).
Art. 3° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4° A renovação das concessões somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituição.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 2002; 181° da Independência e 114° da República. – Juarez Quadros
do Nascimento.
PARECER JURÍDICO Nº 51, DE 2002
Referência : Processo nº 53830.001259/99
Origem: DMC/SP
Assunto : Renovação de Outorga
Interessada: Rede Família de Comunicação S/C
Ltda.
Ementa : Concessão para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens TV, cujo prazo teve seu
termo ﬁnal, em 4-1-2000.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão : Pelo deferimento.
A Rede Família de Comunicação S/C Ltda. concessionária/permissionária do serviço de radiodifusão
de sons e imagens TV, na cidade de Limeira, Estado
de São Paulo, requereu renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo ﬁnal ocorreu,
em 4-1-2000.
I – Dos Fatos
I – Mediante Decreto nº 90.514, de 16-11-84
– DOU, 19-11-84, foi outorgada concessão à Rede
Família de Comunicação S/C Ltda., para explorar sem
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens – “TV”, na cidade de Limeira, Estado
de São Paulo.
II – De acordo com informações obtidas junto ao
Sistema de Protocolo desta DMC/SP, encontram-se
em andamento os Processos de Apuração de Infração
– PAI, nº 53504.000985/1999, 53504.000594/2000 e
53504.000329/1999, instaurados por a entidade ter
cometido irregularidades na execução do serviço de
radiodifusão do qual é concessionária.
II – Do Mérito
O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o Serviço de
Radiodifusão Sonora e 15 (quinze) anos para o Serviço
de Televisão, que poderão ser renovados por períodos
sucessivos e iguais (Art. 33 § 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (Art. 223 § 5º).
De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de suas outorgas deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
O pedido de renovação da outorga ora em exame, foi nesta Delegacia em 24-8-99 dentro, pois, do
prazo legal (ﬂs. 01).
A requerente tem seus quadros, societário e diretivo Poder Concedente, com a seguinte constituição:
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Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão
veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes
não ultrapassam os limites ﬁxados pelo artigo 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 4 de janeiro
de 2000, data do seu vencimento.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à consideração do Sr. Delegado DMC/SPO para posterior
remessa à Secretaria de Serviços de Radiodifusão do
Ministério das Comunicações para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Setor Jurídico 9-4-2002. – Ricardo de Toledo
Piza Frange, Chefe de Serviço
De acordo.
SEJUR. 15-4-2002 – Lydio Malvezzi, Chefe de
Divisão
1) De acordo
2) Encaminhe-se o processo à Secretaria de Serviços de Radiodifusão do Ministério das Comunicações
para prosseguimento.
São Paulo, 10-5-2002 – Everaldo Gomes Ferreira, Delegado.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.445, DE 2004
(Nº 305/2003, na Câmara dos Deputados)

Os quadros retro mencionados foram efetivados
por meio da Portaria Autorizativa nº 119, de 12 de novembro de 2001, cuja Comprovação de Atos deu-se por
meio da Portaria nº 5, de 4 de janeiro de 2002, conforme cópias extraídas do Processo nº 50830.001570/83
e acostadas aos autos. (ﬂs. 108 à 110).
A emissora encontra-se operando regularmente
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudos de vistoria de ﬂs. 103,105 e
informações do Setor de Fiscalização da Anatel constantes de ﬂs. 106.

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Atenas Ltda., para explorar
serviço de Radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 13 de junho de 2001, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Atenas Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de Radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Alfenas, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 637, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 13 de junho de 2001, que
“Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de Radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são
as seguintes:
1 – Rádio Bahiana de Jequié Ltda., a partir de 29
de setembro de 1995, na cidade de Jequié – BA;
2 – Rádio Nacional Itabuna Bahia Ltda., originariamente Rádio Clube de Itabuna S/A, a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Itabuna – BA;
3 – Rádio Atenas Ltda., originariamente Rádio
Cultura de Alfenas Ltda, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Alfenas – MG;
4 – Rádio Cabo Frio Ltda., a partir de 12 de maio
de 1994, na cidade de Cabo Frio – RJ;
5 – Emissoras Sul Brasileiras Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Horizontina – RS;
6 – Emissoras Sul Brasileiras Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Panambi – RS;
7 – Empresa de Radiodifusão Cultura Ltda.,
originariamente Rádio Cultura de Ituverava Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ituverava – SP;
8 – Fundação Padre Donizetti, originariamente
Rádio Difusora de Casa Branca Ltda., a partir de 12 de
maio de 1994, na cidade de Casa Branca – SP;
9 – Rádio Bebedouro Ltda., a partir de 12 de maio
de 1994, na cidade de Bebedouro – SP;
10 – Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Capão
Bonito – SP;
11 – Rádio Difusora de Araçatuba Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Araçatuba – SP;
12 – Rádio Difusora Piratininga Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Jundiaí – SP;
13 – Rádio Piratininga de São José dos Campos
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de São
José dos Campos – SP;
14 – Rádio Técnica Atibaia Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Atibaia – SP; e
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15 – Agência Goiana de Comunicação – AGECOM, Governo do Estado de Goiás, a partir de 5 de
fevereiro de 1995, na cidade de Goiânia – GO.

MC Nº 162 EM
Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso projeto de decreto que trata da renovação
de concessões e de autorização, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de
Radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Bahiana de Jequié Ltda., concessionária
de serviço de Radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Jequié, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000539/95);
• Rádio Nacional Itabuna Bahia Ltda., concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo
nº 53640.000497/94);
• Rádio Atenas Ltda., concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais (Processo nº
50710.000461/94);
• Rádio Cabo Frio Ltda.. concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53770.000172/94);
• Emissoras Sul Brasileiras Ltda., concessionária
de serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Horizontina, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000151/94);
• Emissoras Sul Brasileiras Ltda., concessionária
de serviço de Radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000152/94);
• Empresa de Radiodifusão Cultura Ltda., concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ituverava. Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000271/94);
• Fundação Padre Donizetti. concessionária de
serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Casa Branca, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000244/94);
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• Rádio Bebedouro Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000208/94);
• Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Capão Bonito, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000268/94);
• Rádio Difusora de Araçatuba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000233/94);
• Rádio Difusora Jundiaiense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000270/94);
• Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São José dos Campos. Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000235/94);
• Rádio Técnica Atibaia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Atibaia, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000265/94);
• Governo do Estado de Goiás, por intermédio
da Agência Goiana de Comunicação – AGECOM, autorizado de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000160/94).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nesta conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 2001
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Bahiana de Jequié Ltda., a partir de 29
de setembro de 1995, na cidade de Jequié, Estado da
Bahia, outorgada pela Portaria nº 793, de 23 de setembro de 1975, e renovada pelo Decreto nº 93.638, de 2 de
dezembro de 1986 (Processo nº 53640.000539/95);
II – Rádio Nacional Itabuna Bahia Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, outorgada à Rádio Clube de
Itabuna S/A, conforme Portaria MVOP nº 921, de
3 de novembro de 1955, renovada pela Portaria nº
1.278, de 23 de dezembro de 1975, autorizada a
mudar seu tipo societário para sociedade por cotas de responsabilidade limitada, conforme Portaria
nº 1.248, de 12 de setembro de 1978, e autorizada a mudar sua denominação social para a atual
mediante Portaria nº 90, de 24 de agosto de 1999
(Processo 53640.000497/94);
III – Rádio Atenas Ltda., a partir de 12 de maio
de 1994, na cidade de Alfenas, Estado de Minas
Gerais, outorgada originariamente à Rádio Cultura
de Alfenas Ltda., conforme Portaria MVOP nº 866,
de 26 de dezembro de 1952, renovada pelo Decreto
nº 91.014, de 27 de fevereiro de 1985, e transferida
pelo Decreto de 18 de julho de 1997, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50710.000461/94);
IV – Rádio Cabo Frio Ltda., a partir de 12 de
maio de 1994, na cidade de Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro, outorgada pela Portada MVOP nº
328, de 26 de junho de 1960, renovada pela Portaria nº 60, de 20 de fevereiro de 1985, e autorizada
a passar à condição de concessionária em virtude
de aumento de potência de sua estação transmis-
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sora, conforme Exposição de Motivos nº 92, de 16
de maio de 1996, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53770.000172/94);
V – Emissoras Sul Brasileiras Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Horizontina, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP
nº 399, de 30 de maio de 1961, e renovada pelo Decreto nº 89.382, de 15 de fevereiro de 1984 (Processo
nº 53790.000151/94);
VI – Emissoras Sul Brasileiras Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Panambi, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP
nº 398, de 30 de maio de 1961, e renovada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo
nº 53790.000152/94);
VII – Empresa de Radiodifusão Cultura Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ituverava,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
Rádio Cultura de Ituverava Ltda., conforme Portaria
MVOP nº 149, de 17 de fevereiro de 1947, renovada pela Portaria nº 59, de 20 de fevereiro de 1985, e
transferida pelo Decreto de 7 de agosto de 2000, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50830.000271/94);
VIII – Fundação Padre Donizetti, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Casa Branca,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
Rádio Difusora de Casa Branca Ltda., pela Portada
MVOP nº 253, de 7 de março de 1955, renovada
pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984,
e transferida pelo Decreto de 29 de dezembro de
1998, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº 50830.000244/94);
IX – Rádio Bebedouro Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo,
outorgada pela Portaria MVOP nº 50, de 18 de janeiro
de 1946, e renovada pelo Decreto nº 90.308, de 16 de
outubro de 1984 (Processo nº 50830.000208/94);
X – Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo, outorgada à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda., conforme Portaria MVOP nº
480, de 31 de maio de 1950, e renovada pelo Decreto nº 94.587, de 10 de julho de 1987 (Processo nº
50830.000268/94);

Sexta-feira 10

41787

XI – Rádio Difusora de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº
481, de 6 de outubro de 1960, e renovada pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo nº
50830.000233/94);
XII – Rádio Difusora Jundiaiense Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº
589, de 20 de junho de 1946, e renovada pelo Decreto nº 89.545, de 11 de abril de 1984 (Processo nº
50830.000270/94);
XIII – Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria MJNI nº 134-B, de
20 de março de 1962, e renovada pelo Decreto
nº 89.487, de 28 de março de 1984 (Processo nº
50830.000235/94);
XIV – Rádio Técnica Atibaia Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Atibaia, Estado
de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº
499, de 23 de maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 95.920, de 13 de abril de 1988 (Processo
nº 50830.000265/94).
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
5 de fevereiro de 1995, a autorização outorgada, pelo
Decreto nº 90.597, de 30 de novembro de 1984, ao
Governo do Estado de Goiás para explorar, por intermédio da Agência Goiana de Comunicação – AGECOM, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000160/94).
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 2001;180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.446, DE 2004
(nº 320/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Amigos de Passagem Franca a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Passagem Franca, Estado do
Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.206, de 5 de julho de 2002, que autoriza a
Associação Amigos de Passagem Franca a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Passagem Franca, Estado
do Maranhão, retiﬁcando-se o prazo de autorização
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 739, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.166, de 3 de julho de 2002 – Asociação Comunitária de Rádio e Difusão de Novo Aripuanã–ACORDINA, na cidade de Novo Aripuanã–AM;
2 – Portaria nº 1.167, de 3 de julho de 2002 – Associação do Bairro Santo Antônio na cidade de Santa
Cruz da Vitória–Ba;
3 – Portaria nº 1.170 de 3 de julho de 2002 – Associação comunitária de Comunicação de Paranaiguara, na cidade de Paranaiguara–GO;
4 – Portaria nº 1.171, de 3 de julho de 2002
– associação Cultural de Armazém, na cidade de Armazém–SC;
5 – Portaria nº 1.172, de 3 de julho de 2002
– Fundação Padre Antônio Ferraris, na cidade de Aldeias altas–MA;
6 – Portaria nº1.173, de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária Joaquim Mariano da Costa, na
cidade de Toritama–PE;
7 – Portaria nº 1.175, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
aliança, na cidade de São Gonçalo–RJ;
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8 – Portaria nº 1.178, de 3 de julho de 2002 – associação Comunitária de Jardim de São José, na cidade de Russas–CE;
9 – Portaria nº 1.179, de 3 de julho de 2002 – Associação Rádio Comunitária Voz do Povo–ARCVP, na
cidade de João alfredo-PE;
10 – Portaria nº 1.180, de 3 de julho de 2002
– Associação Rádio União Comunitária Rurópolis, na
cidade de Rurópolis–PA;
11 – Portaria nº 1.181, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Crisólita, na cidade de Crisólita–MG;
12 – Portaria nº 1.182, de 3 de julho de 2002
– associação de Radiodifusão Comunitáira de Mogeiro–ARCM, na cidade de Mogeiro-PB;
13 – Portaria nº 1.183, de 3 de julho de 2002 – Associação dos Moradores de Santa Maria do Cambucá,
na cidade de Santa Maria do Cambucá–PE;
14 – Portaria nº 1.185, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Difusão Cultural Beto
Abacaxi, na cidade de Barrinha–SP; e
15 – Portaria nº 1.206, de 5 de julho de 2002
– Associação Amigos de Passagem Franca, na cidade
de Passagem Franca–MA.
Brasília, 22 de agosto de 2002.– Fernando Henrique Cardoso.
MC 1.052 EM
Brasília, 1º de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação Amigos de Passagem Franca,
na cidade de Passagem Franca Estado do Maranhão,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braça da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e atodos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constando
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a inexistência de óbece legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstânciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53720.000398/01, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações .
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.206, DE 5 DE JULHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53720.000398/01, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Amigos de Passagem Franca, com sede na Rua Siqueira Campos,
s/nº – Centro, na cidade de Passagem Franca, Estado do Maranhão, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 06º10’33”S e longitude em
43º46’36”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 363/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53720000398/01, de 18-6-01.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Amigos de Passagem Franca, localidade de Passagem Franca, Estado do Maranhão.

Sexta-feira 10

41791

I – Introdução
1. A Associação Amigos de Passagem Franca, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
04.407.419/0001-13, no Estado do Maranhão, com
sede na Rua Siqueira Campos s/nº – Centro, cidade
de Passagem Franca, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimentos
datados de 11 de junho de 2001 e 31 de agosto de
2001, subscritos por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
11 de dezembro de 2001, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
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– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

12. Inicialmente o processo foi arquivado por
meio do Ofício nº 7.856/01, no que se relaciona ao
atendimento ao aviso de 16-8-01. Ocorre que a entidade foi cadastrada em aviso posterior, publicado
no DOU de 11-12-01, prosseguindo-se à análise da
documentação, da qual seguiram-se diligências para
a apresentação de comprovante de válida existência
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa e
declaração do endereço da sede e denominação fantasia. (ﬂs. 101 à 110).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Têcnicas” – ﬂs. 28 e 29,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 0 a 110, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.

III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Mutirão s/nº – Mutirão, na
cidade de Passagem Franca, Estado do Maranhão,
de coordenadas geográﬁcas em 06º10’33”S de latitude e 43º46’36”W de longitude, consoante aos dados
constantes do aviso publicado no DOU., de 11-12-01,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 98, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.

14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com
a Norma n° 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, Folhas 99 e 100.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Amigos de Passagem Franca;
– quadro diretivo
Presidente: Geane Cardoso Menezes
Vice-presidente: Jeane Coutinho Brito
Secretário: Deane Coutinho Brito
Tesoureiro: Maristela Silva Oliveira
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– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Mutirão s/nº – Mutirão, cidade de Passagem Franca, Estado do Maranhão;
– coordenadas geográﬁcas
06º10’33” de latitude e 43º46’36” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 99 e 100, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 28 e 29 a
que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Amigos de Passagem Franca, no sentido de conceder-lhe a Outorga
de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53720000398/01, de 18 de junho de 2001.
Brasília, 24 de junho de 2002. – Relatora da Conclusão Jurídica, Alexandra Luciana Costa – Relatora
da Conclusão Técnica, Regina Aparecida Monteiro.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 24 de junho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
inclui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.447, DE 2004
(nº 417/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Saúde a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Saúde, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 2.159, de 16 de outubro de 2002, que autoria
a Associação Comunitária de Saúde a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Saúde, Estado da Bahia, reti-
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ﬁcando-se o prazo de autorização para 10 (dez) anos,
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.068, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição Federal submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.156, de 16 de outubro de 2002
– Associação Comunitária Shalon, na cidade de João
Pinheiro – MG;
2 – Portaria nº 2.158, de 16 de outubro de 2002
– Associação Comunitária para Integração Cultural e
Desenvolvimento de Santo Antônio de Posse (ACICDSAP), na cidade de Santo Antônio de Posse – SP;
3 – Portaria nº 2.159, de 16 de outubro de 2002
– Associação Comunitária de Saúde, na cidade de
Saúde – BA;
4 – Portaria nº 2.160, de 16 de outubro de 2002
– Associação dos Moradores cio Parque de Exposição,
na cidade de Morada Nova – CE;
5 – Portaria nº 2.162, de 16 de outubro de 2002
– Associação de Pescadores São Pedro, na cidade de
Porto Rico do Maranhão – MA;
6 – Portaria nº 2.163, de 16 de outubro de 2002
– Associação Lábrea Solidária –ALS, na cidade de
Lábrea – AM;
7 – Portaria nº 2.164, de 16 de outubro de 2002
– Ação Social São Francisco de Msis – AS? A, na cidade de Palhoça – SC; e
8 – Portaria nº 2.165, de 16 de outubro de 2002
– Associação e Movimento Comunitário Rádio Elshadday, na cidade de Uruguaiana – RS.
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Marco
Maciel
MC Nº 1.408 EM
Brasília, 29 de outubro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Saúde, na
cidade de Saúde, Estado da Bahia; explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
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caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéﬁcas em todos
em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53640.000257/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 2.159, DE 16 DE OUTUBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53640.000257/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Saúde, com sede na Rua Marechal Deodoro, s/nº, na
cidade de Saúde, Estado da Bahia, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 10°56’42”S e longitude em
40°25’OO”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3ºdo art. 223 da Constituição, devendo a entidade
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iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 274/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.640.000.257/99 de 3-51999.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Saúde, localidade de Saúde, Estado da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de saúde, inscrita
no CNPJ sob o número 63.109.888/0001-15, Estado
da Bahia, com sede na Rua Marechal Deodoro, s/nº,
Cidade de Saúde, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento
datado de 9-3-1999, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
9-9-1999, Seção 3, que contempla a localidade onde
pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, com declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 4 a 232 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Travessa da Praça Ruy Barbosa, s/nº Centro, Cidade de Saúde, estado de Bahia, de coordenadas
geográﬁcas em 10º56’42”S de latitude e 40º25’00”W de
longitude, consoantes aos dados constantes no aviso
no DOU de 9-9-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 122, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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- informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
- compatibilização de distanciamento do
canal;
- situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
- planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
- outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação de
declarações de acordo com o subitem 6.7, incisos II,
III, V e VIII da Norma 02/98, planta de armamento, bem
come do subitem 6.11 (Projeto Técnico) e adequação
do mesmo à Norma 02/98 (ﬂs. 123 a 232).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂ. 204, ﬁrmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
- identiﬁcação da entidade;
- os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
- características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da
área de serviço;
- diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 217 e 218.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária de Saúde.
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• quadro diretivo
Presidente:
Vice-Presidente:
1º Secretário:
2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

Genivaldo Alves da Silva
Ellis Regina dos Santos
Maria Tereza de C. Cordeiro
Edilson Pereira de Jesus
Francisco de Assis L. de Souza
Reginaldo Duarte dos Santos

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Ruy Barbosa, s/nº, Centro, Cidade de Saúde, Estado da Bahia;
• coordenadas geográﬁcas
10º 56’ 42” S de latitude e 40º 25’ 00” W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂ. 204, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, ﬂs.
217 e 218, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Saúde, no sentido de conceder-lhe a Outorga de
Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.640.000.257/99 de 03 de maio de 1999.
Brasília, 23 de agosto de 2001.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 27 de agosto de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 27 de agosto de 2001. – Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.448, DE 2004
(nº 461/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural dos Amigos de Nova Esperança
do Piriá – ACANEP, a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Esperança do Piriá, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.763, de 2 de dezembro de 2002, que autoriza a Associação Cultural dos Amigos de Nova Esperança do Piriá – ACANEP a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Esperança do Piriá, Estado do Pará,
retiﬁcando-se o prazo de autorização para 10 (dez)
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.167, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.759, de 2 de dezembro de 2002
– Associação pelo Desenvolvimento Comunitário dos
Meios de Comunicação de Lebon Régis – ADECOL,
na cidade de Lebon Régis – SC;
2 – Portaria nº 2.760, de 2 de dezembro de 2002
– Associação Educacional Cultural e Social Renascer
do Bairro Goiabeiras Barra do Ceará, na cidade de
Fortaleza – CE;
3 – Portaria nº 2.761, de 2 de dezembro de 2002
– Organização Não Governamental Porão do Rock
– ONG Porão do Rock, na cidade de Brasília – DF;
4 – Portaria nº 2.762, de 2 de dezembro de 2002
Associação Cultural e Ecológica Vale do Sol, na cidade
de Cândido de Abreu – PR;
5 – Portaria nº 2.763, de 2 de dezembro de 2002
– Associação Cultural dos Amigos de Nova Esperança do Piriá – ACANEP, na cidade de Nova Esperança
do Piriá – PA;
6 – Portaria nº 2.764, de 2 de dezembro de 2002
– Fundação Aurora Bezerra Nóbrega – FUNABEN, na
cidade de Junco do Seridó – PB;
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7 – Portaria nº 2.765, de 2 de dezembro de 2002
– Associação Aparecidense Comunitária de Radiodifusão – AACORA, na cidade de Conceição da Aparecida – MG;
8 – Portaria nº 2.766, de 2 de dezembro de 2002
– Associação de Radiodifusão Comunitária de São
Francisco do Pará – ARCOSFA, na cidade de São
Francisco do Pará – PA;
9 – Portaria nº 2.767, de 2 de dezembro de 2002
– Associação Comunitária da Cidadania, na cidade de
São Francisco do Maranhão – MA;
10 – Portaria nº 2.777, de 5 de dezembro de 2002
– Associação Vida de Promoção Social, na cidade de
São Pedro da Aldeia – RJ;
11 – Portaria nº 2.778, de 5 de dezembro de 2002
– Associação Comunitária Esperança, na cidade de
Açailândia – MA;
12 – Portaria nº 2.785, de 6 de dezembro de
2002 – Associação de Fomento Agrícola de São João
de Pirabas, Estado do Pará, na cidade de São João
de Pirabas – PA;
13 – Portaria nº 2.786, de 6 de dezembro de 2002
– Associação de Formação Social, Cultural e Ambiental
do Barreto – AFSCAB, na cidade de Niterói – RJ;
14 – Portaria nº 2.787, de 6 de dezembro de 2002
– Associação Cultural Comunitária Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, na cidade de Guarulhos – SP; e
15 – Portaria nº 2.788, de 6 de dezembro de 2002
– Associação Comunitária Esportiva, Cultural e do Meio
Ambiente dos Amigos de São Francisco do Brejão, na
cidade de São Francisco do Brejão – MA.
Brasília, 20 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.556 EM
Brasília, 13 de dezembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de documentação para que a entidade Associação Cultural
dos Amigos de Nova Esperança do Piriá – ACANEP, na
cidade de Nova Esperança do Piriá, Estado do Pará,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
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permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas também servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53720.000344/1999, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 2.763, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53720.000344/1999, resolve:
Art. 1º Autorizar a entidade Associação Cultural
dos Amigos de Nova Esperança do Piriá – ACANEP,
com sede na Avenida São Pedro nº 152, Centro, na
cidade de Nova Esperança do Piriá, Estado do Pará,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 02º16’06S e longitude em
46º58’03”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 584/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo n° 53.720.000.344-99 de 27 de
abril de 1999.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
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Interessado: Associação Cultural dos Amigos de Nova
Esperança do Piriá – ACANEP, na localidade de Nova
Esperança do Piriá, Estado do Pará.
I – Introdução
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– Estatuto Social
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

1. Associação Cultural dos Amigos de Nova Esperança do Piriá – ACANEP, inscrita no CNPJ sob o
n° 03.088.623/0001-56, com sede na Av. São Pedro,
n° 152, Centro Cidade de Nova Esperança do Piriá,
PA, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 16
de abril de 1999, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de 6
de setembro de 2001, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 1 a 214 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº
Cidade de Nova Esperança do Piriá, Estado do Pará,
de coordenadas geográﬁcas em 2º49’30”S de latitude
e 48º49’30”W de longitude, consoante os dados constantes no aviso no DOU de 6-9-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 100, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram
apresentadas novas coordenadas que foram analisadas e aceitas pelo engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:

4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item I), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma n° 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:

– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilizarão de distanciamento
do canal;
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– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se as diligências para comprovação do devido registro da Ata de Fundação e do Estatuto Social, apresentação de alteração estatutária,
esclarecimentos a respeito do Estatuto, apresentação
dos subitens 6.7 II, III, VI, VIII e XI, 6.11 (Projeto Técnico) da Norma nº 2/98 e ainda declaração do subitem
14.2.7.1.1 da Norma nº 2/98 (ﬂs. 103-235).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas’, ﬂs. 198, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 219 e 220.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
estatuto termos de seu requerimento, atende os requisitos legais e seu pleito, seguindo-se informações
básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Cultural dos Amigos de Nova Esperança
do Piriá – ACANEP.
• quadro diretivo
Presidente: José Rosemberg Fialho
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Vice-Presidente: José Valderi Rodrigues da Silva
1º Secretário: José Ribamar dos Santos
2º Secretário: José Alken Corrêa Lima
1º Tesoureiro: Vagner Siqueira Costa
2º Tesoureiro: Valdeci Rodrigues da Silva
• Localização do transmissor:
sistema irradiante e estúdio Rua João XVIII, s/nº,
Centro, Cidade de Nova Esperança do Piriá, Estado
do Pará.
• coordenadas geográﬁcas
2º16’6”S de latitude e 46º58’3”W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de
Informações Técnicas, ﬂs. 198 e “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação de RadCom”, ﬂs. 219 e 220,
que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural dos
Amigos de Nova Esperança do Piriá – ACANEP, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.720.000.344-99
de 27 de Abril de 1999.
Brasília, 12 de novembro de 2002. – Sibela Leandra Portela, Relatora da conclusão Jurídica, – Regina
Aparecida Monteiro, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 21 de novembro de 2002. – Nilton Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 62 da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.449, DE 2004
(nº 581/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Águas Claras FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so-

41800

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nora em freqüência modulada na cidade de
Goioerê, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 925, de 5 de junho de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 18 de dezembro de 1997, a
permissão outorgada à Rádio Águas Claras FM Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Goioerê, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 756, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações de permissões para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 532, de 11 de setembro de 2001
– Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda., na cidade de Campos–RJ;
2 – Portaria nº 671, de 30 de abril de 2002 – Rádio “Fátima FM” de Cruz Alta Ltda., na cidade de Cruz
Alta–RS;
3 – Portaria nº 699, de 9 de maio de 2002 – Rádio
Industrial Várzea Grande Ltda., na cidade de Várzea
Grande–MT;
4 – Portaria nº 756, de 13 de maio de 2002 – Rádio Notícias de Americana Ltda., na cidade de Americana–SP;
5 – Portaria nº 918, de 5 de junho de 2002 – Rádio
Vale do Sabugy Ltda., na cidade de Santa Luzia–PB;
6 – Portaria nº 922, de 5 de junho de 2002 – Rádio FM Norte Pioneira Ltda., na cidade de Jacarezinho–PR;
7 – Portaria nº 924, de 5 de junho de 2002 – Rádio
FM Stéreo Telles Ltda., na cidade de Castro–PR;
8 – Portaria nº 925, de 5 de junho de 2002 – Rádio
Águas Claras FM Ltda., originariamente Rádio Musical
FM Ltda., na cidade de Goioerê–PR;
9 – Portaria nº 930, de 5 de junho de 2002 – Arjona e Chaves Ltda., na cidade de Jataí–GO;
10 – Portaria nº 953, de 7 de junho de 2002 – Rádio Raio de Luz Ltda., na cidade de Guaraciaba–SC;
11 – Portaria nº 954, de 7 de junho de 2002
– Rádio FM Esperança Ltda., na cidade de Nova Esperança–PR;
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12 – Portaria nº 956, de 7 de junho de 2002 – Stúdio Radiodifusão Ltda., na cidade de Blumenau–SC;
13 – Portaria nº 1.010, de 20 de junho de 2002
– Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda., na cidade de
Telêmaco Borba–PR;
14 – Portaria nº 1.019, de 20 de junho de 2002
– Rádio FM do Vale do Piracicaba Ltda., na cidade de
João Monlevade–MG; e
15 – Portaria nº 1.114, de 26 de junho de 2002
– Rádio Emissora Musirama Ltda., na cidade de Sete
Lagoas–MG.
Brasília, 27 de agosto de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 1.071 EM
Brasília, 2 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 925, de 5 de junho de 2002, pela
qual renovei a permissão outorgada originariamente
à Rádio Musical FM Ltda., pela Portaria nº 318, de 16
de dezembro de 1987, publicada no Diário Oﬁcial da
União em 18 seguinte, e transferida para a Rádio Águas
Claras FM Ltda., conforme Portaria nº 164, de 20 de
maio de 1998, publicada no Diário Oﬁcial da União
em 19 de junho subseqüente, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Goioerê, Estado do Paraná.
2. Os órgãos competentes deste ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53740.000656/97, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 925, DE 5 DE JUNHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.000656/97, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 18 de dezembro de 1997, a permissão outorgada originariamente à Rádio Musical FM Ltda., pela
Portaria nº 318, de 16 de dezembro de 1987, publicada
no Diário Oﬁcial da União em 18 seguinte, e trans-
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ferida para a Rádio Águas Claras FM Ltda., conforme
Portaria nº 164, de 20 de maio de 1998, publicada no
Diário Oﬁcial da União em 19 de junho subseqüente, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Goioeré, Estado do Paraná.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER CONJUR/MC nº 1.080/2002
Referência: Processo nº 53740.000656/97
Origem: Delegacia do MC no Estado do Paraná
Interessada: Rádio Águas Claras FM Ltda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo teve
seu termo ﬁnal em 18 de dezembro de 1997.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão, formulado pela Rádio Águas Claras
FM Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, conforme Portaria nº 318, de
16 de dezembro de 1987, publicada no Diário Oﬁcial
da União em 18 seguinte.
2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC do Paraná, tendo aquela Delegacia concluído
favoravelmente consoante Parecer Jurídico nº 97/97,
ﬂs. 27 a 29, dos autos.
3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/PR, concluo
igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescentando o seguinte:
• a permissão que ora se renova, outorgada originariamente à Rádio Musical FM
Ltda., foi objeto de transferência direta para a
atual Rádio Águas Claras FM Lida., conforme
Portaria nº 164, de 20 de maio de 1998, publicada no Diário Oﬁcial da União em 19 de
junho daquele ano;
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• atualmente os quadros societário e diretivo da entidade, aprovados pela Portaria nº
349, de 17 de julho de 2000, publicado no DOU
em 12 de março de 2001, e pela Portaria nº
115, de 26 de julho de 1999, respectivamente,
encontram-se assim constituídos:
COTISTAS

COTAS

VALOR EM R$

Hosana Ávila Tezelli

792

792,00

Miécio Ávila Tezelli

8

8,00

800

800,00

Total

Gerente: Hosana Ávila Tezelli
4. Ressalte-se que a outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº
5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que
o pedido de sua renovação foi apresentado na forma
devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta
forma, que a terminação do prazo da permissão ou a
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos, acompanhados de minuta dos atos
próprios, à consideração do Exmº Sr. Ministro das Comunicações, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º do
art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação
possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 17 de maio de 2002. – Maria Lucia
Paternostro Rodrigues, Coordenadora Jurídica de
Radiodifusão
De acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Em 17 de maio de 2002. – Maria da Glória Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro.
Em 23 de maio de 2002. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.
(À comissão de Educação – decisão terminativa).
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.450, DE 2004
(Nº 678/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores do Parque de Exposição
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Morada Nova, Estado
do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 2.160, de 16 de outubro de 2002, que autoriza
a Associação dos Moradores do Parque de Exposição
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Morada Nova,
Estado do Ceará, retiﬁcando–se o prazo de autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.068, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.156, de 16 de outubro de 2002
– Associação Comunitária Shalon, na cidade de João
Pinheiro – MG;
2 – Portaria nº 2.158, de 16 de outubro de 2002
– Associação Comunitária para Integração Cultural e
Desenvolvimento de Santo Antônio de Posse (ACICDSAP), na cidade de Santo Antônio de Posse – SP;
3 – Portaria nº 2.159, de 16 de outubro de 2002
– Associação Comunitária de Saúde, na cidade de
Saúde – BA;
4 – Portaria nº 2.160, de 16 de outubro de 2002
– Associação dos Moradores do Parque de Exposição,
na cidade de Morada Nova – CE;
5 – Portaria nº 2.162, de 16 de outubro de 2002
– Associação de Pescadores São Pedro, na cidade de
Porto Rico do Maranhão – MA;
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6 – Portaria nº 2.163, de 16 de outubro de 2002
– Associação Lábrea Solidária –AIS, na cidade de
Lábrea – AM;
7 – Portaria nº 2.164, de 16 de outubro de 2002
– Ação Social São Francisco de Assis – ASFA, na cidade de Palhoça – SC; e
8 – Portaria nº 2.165, de 16 de outubro de 2002
– Associação e Movimento Comunitário Rádio Elshadday, na cidade de Uruguaiana – RS.
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Marco Maciel.
MC nº 1.411 EM
Brasília, 29 de outubro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação dos Moradores do Parque
de Exposição, na cidade de Morada Nova, Estado do
Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.000858/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 2.160,
DE 16 DE OUTUBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53650.000858/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Moradores do
Parque de Exposição, com sede na Rua Bartolomeu
Aquino dos Santos, 515, Parque de Exposições, na
cidade de Morada Nova, Estado do Ceará, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 05º08’32”S e longitude em
38º22’23”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 168/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.650.000.858199 de 274-1999.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação dos Moradores do Parque
de Exposição, localidade de Morada Nova, Estado
do Ceará.
I – Introdução
1. Associação dos Moradores do Parque de Exposição, inscrita no CNPJ sob o nº 35.223.684/0001-75,
Estado do Ceará, com sede na Rua Bartolormeu Aquino
dos Santos, nº 515, Parque de Exposição, Cidade de
Morada Nova – CE, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento
datado de 24-4-1999, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
9-9-1999, Seção 3, que contempla a localidade onde
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pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”., apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
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– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 5 a 186 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua José de Fontes nº 58, Centro, Cidade
de Morada Nova, Estado do Ceará, de coordenadas
geográﬁcas, inicialmente, em 05º 08’ 32” 5 de latitude
e 38º 2% 23” W de longitude e, posteriormente, retiﬁcadas em 05º 06’ 24” 5 de latitude e 380 22 25” W de
longitude consoante aos dados constantes no aviso
no DOU de 9-9-1999, Seção 03.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 109, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
de alteração estatutária, comprovante de registro da
Ata de Constituição, Ata de Eleição dos atuais dirigentes da Entidade, comprovação de válida existência
das Entidades que manifestaram apoio à iniciativa da
requerente, planta de arruamento, bem como do subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma nº 2/98 (ﬂs.
114 a 186).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂ. 120, ﬁrmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;

Dezembro de 2004

14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 188 e 189.
15. É o relatório.
IV – CONCLUSÃO/OPINAMENTO
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação dos Moradores do Parque de Exposição.
• quadro diretivo
Presidente:
Vice-Presidente:
1ª Secretária:
2ª Secretária:
1ª Tesoureira:
2ª Tesoureira:

Ana Cristina Girão
Carlos Alberto Moreira
Virgínia Cláudia Girão da Costa
Inara Vilma Girão
Kaismabele de Sousa Rabelo
Maria do Carmo da Silva

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua José de Fontes, 58, Centro, cidade de Morada Nova, Estado do Ceará;
• coordenadas geográﬁcas
05º08’32”S de latitude e 35º22’23”W de longitude,
sendo, posteriormente, retiﬁcadas para 05º06’24”S de
latitude e 38º22’25”W de longitude, correspondentes
aos dados constantes no “Formulário de Informações
Técnicas”, ﬂ. 120, e “Roteiro de Análise de Instalação
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da Estação de RADCOM”, ﬂs. 188 e 189, que se refere
à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação dos Moradores
do Parque de Exposição, no sentido de conceder-lhe
a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.650.000.858/99 de 27 de abril
de 1999.
Brasília, 31 de maio de 2001. – Adriana C. Costa, Relator da conclusão Jurídica – Regina Andrade
Montes, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
A consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 1º de junho de 2001. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.451, DE 2004
(nº 862/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio FM Rainha de Senhor
do Bonﬁm Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Senhor do Bonﬁm, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 624, de 24 de outubro de 2001, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 25 de novembro de
1996, a permissão outorgada à Rádio FM Rainha de
Senhor do Bonﬁm Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada na cidade de Senhor do Bonﬁm,
Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 285, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações de permissões para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 308, de 24 de maio de 2001 – Rádio Pombal FM Ltda., na cidade de Ribeira do Pombal – BA;
2 – Portaria nº 617, de 24 de outubro de 2001
Rádio Serrana Ltda., na cidade de Teresópolis – RJ;
3 – Portaria nº 624, de 24 de outubro de 2001
– Rádio FM Rainha de Senhor do Bonﬁm Ltda., na cidade de Senhor do Bonﬁm – BA;
4 – Portaria nº 626, de 24 de outubro de 2001
– FM Nordeste Ltda., na cidade de Natal – RN;
5 – Portaria nº 631, de 24 de outubro de 2001
– Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Vitória – ES;
6 – Portaria nº 633, de 24 de outubro de 2001
– A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., na cidade de Vitória – ES;
7 – Portaria nº 701, de 22 de novembro de 2001
– Rádio Santos Ltda., na cidade de Santos – SP;
8 – Portaria nº 773, de 11 de dezembro de 2001
– Empreendimento de Radiodifusão Região dos Lagos
Ltda., na cidade de Cabo Frio – RJ;
9 – Portaria nº 777, de 14 de dezembro de 2001
– Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, na
cidade de Votuporanga – SP;
10 – Portaria nº 779, de 14 de dezembro de 2001
– Rádio Clube de Pimenta Bueno Ltda., na cidade de
Pimenta Bueno – RO;
11 – Portaria nº 807, de 21 de dezembro de 2001
– Sistema Regional de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Votorantim – SP;
12 – Portaria nº 808, de 21 de dezembro de 2001
– Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., na cidade de
Pirassununga – SP;
13 – Portaria nº 809, de 21 de dezembro de 2001
– Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., na cidade
do Rio de Janeiro – RJ;
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14 – Portaria nº 6, de 11 de janeiro de 2002
– Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda., na cidade de
Bauru – SP;
15 – Portaria nº 183, de 19 de fevereiro de 2002
– Rádio Ourense Ltda., na cidade de São José do
Ouro – RS;
16 – Portaria nº 184, de 19 de fevereiro de 2002
– Rádio Cidade Euclides da Cunha Ltda., na cidade
de Euclides da Cunha – BA;
17 – Portaria nº 195, de 25 de fevereiro de 2002
– Rádio Jovem Barra FM Ltda., na cidade de Barra de
São Francisco – ES; e
18 – Portaria nº 243, de 1º de março de 2002
– Rede Triunfo de Comunicações Ltda., na cidade de
Itamarajú – BA.
Brasília, 17 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC 466 EM
Brasília, 1º de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria nº 624, de 24 de outubro de 2001, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio FM Rainha de Senhor do Bonﬁm, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Senhor do Bonﬁm,
Estado da Bahia, cuja outorga foi deferida nos termos da
Portaria nº 282, de 24 denovembro de 1986, publicada
no Diário Oﬁcial da União em 25 subseqüente.
2. Os órgãos competentes deste ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53640.000572/96,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 624, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53640.000572/96, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
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partir de 25 de novembro de 1996, a permissão outorgada à Rádio FM Rainha de Senhor do Bonﬁm Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Senhor do Bonﬁm, Estado da Bahia, cuja
outorga foi deferida nos termos da Portaria nº 282, de
24 de novembro de 1986, publicada no Diário Oﬁcial
da União em 25 subseqüente.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.379/2001
Referência: Processo nº 53640.000572/96
Origem: Delegacia do MC no Estado da Bahia.
Interessada: Rádio FM Rainha de Senhor do Bonﬁm
Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo teve
seu termo ﬁnal em 25 de novembro de 1996.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares
a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela ratiﬁcação do Parecer jurídico nº
211/99/SEJUR/DRMC/BA, que concluiu favoravelmente ao requerido.
I – Do Relatório
Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão, formulado pela Rádio FM Rainha
de Senhor do Bonﬁm Ltda., permissionária do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Senhor do Bonﬁm, Estado da Bahia.
2. A outorga em questão foi deferida à entidade
interessada pela Portaria nº 282, de 24 de novembro
de 1986, publicada no Diário Oﬁcial da União no dia
25 subseqüente.
3. O processo foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado da Bahia, tendo aquela Delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer
Jurídico nº 211/99, ﬂs. 67/68 dos autos.
II – Da Fundamentação
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4. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos juridicos que determinaram
a postura de deferimento adotada pela DRMC/BA,
concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:
– A entidade obteve autorização, através
da Portaria nº 37, de 31 de agosto de 2000,
cujos atos legais decorrentes foram comprovados pela Portaria nº 52, de 12 de dezembro de
2000, para alterar o seus quadros societário e
diretivo, ﬁcando os mesmos com as seguintes
composições:
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III – Da Conclusão
9. Isto posto, mantenho o entendimento do citado
Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes
autos, acompanhados de minutas dos atos próprios,
à consideração do Exmº Sr. Ministro das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir
do pedido.
10. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o
§ 3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer, sub censura.
Brasília, 3 de outubro de 2001. – Marcus Vinicius
Lima Franco, Assistente Jurídico/AGU.
Chefe da Divisão Jurídica de Assuntos de Radiodifusão.
De acordo. Encaminhe-se à Sra. Consultora Jurídica.

5. A outorga original está amparada juridicamente
nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972,
e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de
sua renovação foi apresentado na forma devida e com
a documentaçao hábil.
6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta
forma, que a terminação do prazo da permissão ou a
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
7. O prazo de vigência desta permissão teve seu
termo ﬁnal em 25 de novembro de 1996, sendo que
o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia
do MC no Estado da Bahia em 14 de agosto de 1996,
tempestivamente, portanto.
8. Diante do concurso das circunstâncias que envolvem a presente renovação, deve o processo seguir
em seu trâmite, sendo viável, juridicamente, que se
autorize a postulada renovação, por 10 anos, a partir
de 25 de novembro de 1996.

Em 3 de outubro de 2001. – Maria da Glória Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro.
Em 3 de outubro de 2001. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.452, DE 2004
(nº 922/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Líder de Votuporanga Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Votuporanga,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 9 de dezembro de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 11 de fevereiro de 1999, a
concessão da Rádio Líder de Votuporanga Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

41808

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 1.088, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 9
de dezembro de 2002, que “Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Fundação Igreja Evangélica Assembléia de
Deus, na cidade de Firminópolis – GO. (onda média);
2 – Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda., na
cidade de Bento Gonçalves – RS. (onda média);
3 – Rádio Tapejara Ltda., na cidade de Tapejara
– RS. (onda média);
4 – Rádio Líder de Votuporanga Ltda., na cidade
de Votuporanga – SP. (onda média);
5 – Rádio Renascença Ltda., na cidade de Ribeirão Preto – SP. (onda média);
6 – Sistema Atual de Radiodifusão Ltda., na cidade de Itapevi – SP. (onda média); e
7 – TV Stúdios de Brasília S/C Ltda., na cidade
de Brasília – DF. (sons e imagens).
Brasília, 11 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.491 EM
Brasília, 29 de novembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Fundação Igreja Evangélica Assembléia de
Deus, concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Firminópolis, Estado de
Goiás (Processo nº 53670.000161/98);
• Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000563/01);
• Rádio Tapejara Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.000851/02);
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• Rádio Líder de Votuporanga Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.002692/98);
• Rádio Renascença Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001621/97);
• Sistema Atual de Radiodifusão Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000750/94);
• TV Stúdios de Brasília S/C Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo nº
53830.001380/99).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1971 e no Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 9 DE DEZEMBRO DE 2002
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
Decreta:
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Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Fundação Igreja Evangélica Assembléia de
Deus, a partir de 5 de julho de 1998, na cidade de Firminópolis, Estado de Goiás, outorgada originariamente
à Rádio Maranata Ltda., pelo Decreto nº 96.148, de 10
de junho de 1988, e transferida conforme Decreto de
6 de outubro de 1997, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 53670.000161/98);
II – Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda., a
partir de 2 de julho de 2001, na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto nº 86.078, de 4 de junho de 1981, e renovada
pelo Decreto de 21 de julho de 1992, aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 48, de 16 de maio de 1996, publicado no Diário Oﬁcial da União de 17 subseqüente
(Processo nº 53790.000563/01);
III – Rádio Tapejara Ltda., a partir de 2 de setembro de 2001, na cidade de Tapejara, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 87.487, de
18 de agosto de 1982, renovada pelo Decreto de 13
de outubro de 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 179, de 7 de dezembro de 1995, publicado no
Diário Oﬁcial da União de 8 subseqüente (Processo
nº 53790.000851/02);
IV – Rádio Líder de Votuporanga Ltda., a partir
de 11 de fevereiro de 1999, nº cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
Rádio Clube de Votuporanga Ltda., conforme Decreto
nº 63.709, de 2 de dezembro de 1968, renovada pelo
Decreto nº 98.871, de 24 de janeiro de 1990, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de 2000, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53830.002692/98);
V – Rádio Renascença Ltda., a partir de 26 de
setembro de 1997, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria CONTEL
nº 540, de 5 de setembro de 1967, e renovada pelo
Decreto nº 96.004, de 3 de maio de 1988 (Processo
nº 53830.001621/97);
VI – Sistema Atual de Radiodifusão Ltda., a partir
de 4 de outubro de 1994, na cidade de Itapevi, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente ao Sistema
São Paulo de Comunicação Ltda., pela Portaria nº
209, de 1º de outubro de 1984, autorizada a passar
à condição de concessionária em virtude do aumento
de potência de sua estação transmissora, contorne
Exposição de Motivos nº 219, de 10 de novembro de
1987, publicada no Diário Oﬁcial da União de 4 de dezembro subseqüente, e transferida, por meio de cisão,
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pela Portaria nº 216, de 22 de setembro de 1992, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53830.000750/94).
Art. 2º Fica renovada, pelo prazo de quinze anos,
a partir de 12 de fevereiro de 2000, a concessão para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Brasília,
Distrito Federal, outorgada à TV Stúdios de Brasília
S/C Ltda., pelo Decreto nº 90.888, de 31 de janeiro
de 1985 (Processo nº 53830.001380/99).
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação das concessões somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 2002; 181º da Independência e 114ºda República. – Marco Maciel.
PARECER JURÍDICO Nº 191/2002
Referência: Processo nº 53830.002692/98
Origem: DMC/SP
Assunto: Renovação de Outorga
Interessada: Rádio Líder de Votuporanga Ltda.
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, cujo prazo teve seu
termo ﬁnal em 11-2-1999.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares
a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Líder de Votuporanga Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na cidade de Votuporanga, Estado de São
Paulo, requereu renovação tempestivamente do prazo
de vigência de sua concessão, cujo termo ﬁnal ocorreu em 11-2-1999.
I – Dos Fatos
I – Mediante Decreto nº 63.709, publicado no
DOU de 6-2-68, foi outorgada concessão à Rádio
Clube de Votuporanga Ltda., para explorar sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias, na cidade de Votuporanga, Estado de
São Paulo.
II – Referida outorga foi devidamente renovada,
por meio do Decreto nº 83.147, de 8-2-79 – DOU 92-79.

41810

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

III – Nova Renovação de Outorga foi deferida à
entidade, por meio do Decreto nº 98.871, de 24-1-90
– DOU 25-1-90, devidamente aprovada pelo Decreto
Legislativo nº 42, de 22-6-92 – DOU 23-6-92.
IV – Posteriormente, por meio do Decreto de 9 de
agosto de 2000, no DOU de 10 subseqüente, foi transferida a outorga originalmente deferida à Rádio Clube de
Votuporanga Ltda., para a atual detentora da outorga,
a saber, Rádio Líder de Votuporanga Ltda., conforme
cópias extraídas do Processo nº 53830.000953/99 e
acostadas aos autos. (ﬂs. 70 à 79).
V – De acordo com informações obtidas junto
ao Sistema de Protocolo desta DMC/SP, foram encontrados os seguintes Processos de Apuração de
Infração – PAI nos 53830.001226/96, 29100.173884/83,
29100.001306/85, e 29100.001303/88, instaurados por
ter a entidade cometido irregularidades na execução do
serviço de radiodifusão do qual é concessionária.
II – Do Mérito
O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de
radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o serviço
de televisão, que poderão ser renovados por períodos
sucessivos e iguais (Art. 33 § 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (Art. 223 § 5º)
De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785 de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de suas outorgas deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
O pedido de renovação da outorga ora em exame, foi protocolizado nesta delegacia dentro do prazo
legal (ﬂ. 1).
A requerente tem seus quadros, societário e diretivo aprovados pelo Poder Concedente, com a seguinte constituição:

Os quadros retro mencionados foram efetivados
por meio do Decreto de 9 de agosto de 2000, no DOU
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de 10 subseqüente, que transferiu a concessão outorgada originalmente à Rádio Clube de Votuporanga
Ltda., para a Rádio Líder de Votuporanga Ltda., conforme cópias extraídas do Processo nº 53830.000953/99
e acostadas aos autos. (ﬂs. 77 e 78).
A emissora encontra-se operando regularmente
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme informações do Setor de Fiscalização
da Anatel constantes de ﬂs. 67.
Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão
veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes
não ultrapassam os limites ﬁxados pelo Artigo 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL.
Por se tratar de concessão, compete ao Excelentíssimo Sr. Presidente da República a decisão da matéria, conforme dispõe o artigo 6º, item I, do Decreto nº
88.066, de 26-1-83, publicado no DOU de 28-1-83.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 11 de fevereiro de 1999, data do seu vencimento.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à consideração do Sr. Delegado DMC/SP, para posterior remessa
à Secretaria de Serviços de Radiodifusão do Ministério
das Comunicações para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Setor Jurídico, 24 de setembro de 2002. – Ricardo de Toledo Piza Frange, Chefe de Serviço.
De acordo.
SEJUR, 1º de outubro de 2002. – Lydio Malvezzi, Chefe de Divisão.
1) De acordo
2) Encaminhe-se o processo à Secretaria de Serviços de Radiodifusão do Ministério das Comunicações
para prosseguimento.
São Paulo, 4 de outubro de 2002. – Everaldo
Gomes Ferreira, Delegado.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa).
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.453, DE 2004
(Nº 961/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Atlântica de Santos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santos, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 12 de dezembro de 1995, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 10 de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Atlântica de Santos Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santos,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.441, DE 1995
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 12
de dezembro de 1995, que “renova a concessão da
Rádio Atlântica de Santos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santos, Estado de São Paulo”.
Brasília, 19 de dezembro de 1995. – Marco
Maciel.
EM Nº 101/MC
Brasília, 7 de dezembro de 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo nº 50830.000557/93, em
que a Rádio Atlântica de Santos Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santos, Estado de São Paulo, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por 10
(dez) anos.
2. A concessão em apreço foi outorgada pelo
Decreto nº 135, de 26 de abril de 1935, renovada pelo
Decreto nº 89.007, de 16 de novembro de 1983, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.
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3. O pedido de renovação encontra–se instruído
de acordo com a legislação em vigor e a emissora está
funcionando dentro das características técnicas a ela
atribuídas por este Ministério.
4. Nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição,
o ato de renovação somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, para onde
deverá ser remetido o processo administrativo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Atlântica de Santos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santos, Estado de São Paulo.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente Da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e nos termos do artigo 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000557/93,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão deferida à Rádio Atlântica de Santos Ltda.,
pelo Decreto nº 135, de 26 de abril de 1935, renovada
pelo Decreto nº 89.007, de 16 de novembro de 1983,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão em onda média,
na cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – Marco Maciel,
– Sérgio Motta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.454, DE 2004
(Nº 962/2003, na Câmara dos Deputados)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 13 de maio de 1997, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 15 de julho de 1992, a concessão da Rádio Paranapanema Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Piraju, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, lícito é se concluir que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 15 de julho de 1992.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

MENSAGEM Nº 576, DE 1997

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997

Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Paranapanema Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Piraju, Estado de São
Paulo.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 13 de maio de 1997, que “Renova a concessão
da Rádio Paranapanema Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Piraju, Estado de São Paulo”.
Brasília, 16 de maio de 1997. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 95/MC
Brasília, 7 de maio de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 29830.000747/92,
em que a Rádio Paranapanema Ltda. solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Piraju, Estado de
São Paulo, outorgada conforme Decreto nº 87.327, de
24 de junho de 1982, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da

Renova a concessão da Rádio Paranapanema Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Piraju, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29830.000747/92, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 15 de julho de 1992, a concessão da
Rádio Paranapanema Ltda., outorgada pelo Decreto
nº 87.327, de 24 de junho de 1982, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Piraju, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Sérgio Motta.
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À Comissão de Educação (Decisão
terminativa).
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 1.407 a 1.454,
de 2004, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário
em 25 de março de 2003, os projetos lidos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Educação,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “b”, combinado
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.865, DE 2004
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 91, de 2004, (nº 363/04,

Dezembro de 2004

na origem) que submete à apreciação do
Senado Federal, a indicação do Senhor Dirceu Raposo de Mello para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, na vaga decorrente do
término do mandato do Senhor Luís Carlos
Wanderley Lima.
A Comissão de Assuntos Sociais, em votação
secreta realizada em 8 de dezembro de 2004, apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador
Romero Jucá, sobre a Mensagem nº 91, de 2004,
opina pela aprovação da indicação do Senhor Dirceu
Raposo de Mello, para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
na vaga decorrente do término do mandato do Senhor
Luís Carlos Wanderley Lima, por 17 votos SIM, – NÃO
e – ABSTENÇÕES – TOTAL: 17.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2004.
– Senadora Lúcia Vânia, Presidente – Senador Romero Jucá, Relator.
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Relatório
Relator: Senador Romero Jucá
Por meio da Mensagem ao Senado Federal nº 91,
de 2004 (Mensagem nº 363, de 1º de julho de 2004,
na origem), o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Dirceu Raposo de Mello para
o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Anexado à Mensagem, foi enviado
o curriculum vitae do indicado.
A necessidade da apreciação do referido ato, pelo
Senado Federal, visa cumprir as disposições contidas
no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal,
e no art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.782, de 26
de janeiro de 1999.
O Senhor Dirceu Raposo de Mello tem 49 anos
de idade, é brasileiro, casado e natural da cidade de
São Paulo (SP). Em 1978, graduou-se em Farmácia e
Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da Universidade de São Paulo (SP). É mestre na área
de Patologia Clínica e especialista em Farmácia Homeopática, Administração Hospitalar, Patologia Clínica
e Análises Clínicas, além de pós-graduado, em ní ei
mestrado, na modalidade Análises Clínicas e Toxicológicas. Nesta qualiﬁcação, foi aprovado em exame.
O caráter conciso do presente relatório não nos
permite transcrever o extenso histórico proﬁssional do
indicado, motivo pelo qual são citadas apenas as suas
principais atividades. Na área de docência universitária,
foi Professor Responsável pela cadeira de Microbiologia
e Imunologia, na Universidade Anhembi-Morumbi, de
São Paulo (SP). É Professor Assistente no Instituto de
Ciências da Saúde da Universidade de Guarulhos (SP);
Professor-Coordenador do Curso de Especialização,
latu sensu, em Análises Clínicas e Toxicológicas, da
mesma Universidade; Professor Titular, licenciado, da
Universidade Paulista, de São Paulo (SP); e Professor
Responsável, licenciado, da Universidade São Judas
Tadeu, de São Paulo (SP).
Em atividades proﬁssionais relacionadas com a
sua graduação universitária, o Senhor Dirceu Raposo
de Mello atuou em doze instituições públicas e privadas, principalmente em serviços de saúde da Prefeitura
Municipal de São Paulo (SP) e da Secretaria de Estado da Saúde, de São Paulo, exercendo as funções de
diretor, gerente, responsável, chefe, encarregado, coordenador e assistente técnico de direção. Atualmente,
é farmacêutico-bioquímico da Prefeitura Municipal de
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São Paulo (SP), licenciado. Desde janeiro deste ano,
ocupa o cargo de Gerente Geral de Medicamentos, da
Anvisa, em Brasília (DF).
Várias outras atividades enriquecem o curriculum
vitae do indicado. É membro efetivo de seis sociedades
cientíﬁcas: quatro brasileiras e duas latino-americanas.
Por várias vezes, integrou comissões e diretorias de
associações e sociedades de classe dos farmacêuticobioquímicos, além de ocupar cargos de conselheiro,
presidente e vice-presidente do Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo.
Na área de produção e atuação cientíﬁca, publicou
ou apresentou nove trabalhos, proferiu várias palestras
e participou como presidente, coordenador ou organizador de vários eventos, além de freqüentar vários
cursos e congressos nacionais e internacionais.
A proﬁssão do Senhor Dirceu Raposo de Mello,
por si só, é suﬁciente para habilitá-lo a exercer o cargo
para o qual está sendo indicado. Mas, como se não
bastasse essa condição, a sua experiência na área da
administração de serviços de saúde pública e a sua
atuação pa Farmácia, na Bioquímica, na Patologia Clínica e nas Análises Clínicas torna a sua indicação um
ato seguro de valorização de um proﬁssional dotado
de requisitos que o habilitam a exercer a liderança da
Anvisa, órgão tão importante na normatização, controle e ﬁscalização de produtos e serviços de interesse
para a saúde, inclusive medicamentos.
Em face do exposto, entendemos que esta Comissão dispõe dos elementos necessários e suﬁcientes para deliberar sobre a indicação do Senhor Dirceu
Raposo de Mello para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Sala da Comissão,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
....................................................................................
III – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................
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f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999
Deﬁne o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 10. A gerência e a administração da Agência
serão exercidas por uma Diretoria Colegiada, composta por até cinco membros, sendo um deles o seu
Diretor-Presidente.
Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros,
indicados e nomeados pelo Presidente República após
aprovação prévia do Senado Federal nos termos do
art. 52, III, f, da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de três anos, admitida uma única
recondução.
....................................................................................
Documento anexado nos termos do art. 250, parágrafo único, do regimento interno.
RELATÓRIO
Relator: Senador Romero Jucá
Por meio da Mensagem ao Senado Federal n° 91,
de 2004 (Mensagem n° 363, de 10 de julho de 2004,
na origem), o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Dirceu Raposo de Mello para
o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Anexado à Mensagem, foi enviado
o curriculum vitae do indicado.
A necessidade da apreciação do referido ato, pelo
Senado Federal, visa cumprir as disposições contidas
no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal,
e no art. 10, parágrafo único, da Lei n° 9.782, de 26
de janeiro de 1999.
O Senhor Dirceu Raposo de Mello tem 49 anos
de idade, é brasileiro, casado e natural da cidade de
São Paulo (SP). Em 1978, graduou-se em Farmácia
e Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (SP). É mestre na
área de Patologia Clínica e especialista em Farmácia
Homeopática, Administração Hospitalar, Patologia Clínica e Análises Clínicas, além de pós-graduado, em
nível de mestrado, na modalidade Análises Clínicas
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e Toxicológicas. Nesta qualiﬁcação, foi aprovado em
exame, porém, não houve apresentação da dissertação de mestrado.
O caráter conciso do presente relatório não nos
permite transcrever o extenso histórico proﬁssional do
indicado, motivo pelo qual são citadas apenas as suas
principais atividades. Na área de docência universitária,
foi Professor Responsável pela cadeira de Microbiologia
e Imunologia, na Universidade Anhembi-Morumbi, de
São Paulo (SP). É Professor Assistente no Instituto de
Ciências da Saúde da Universidade de Guarulhos (SP);
Professor-Coordenador do Curso de Especialização,
latu sensu, em Análises Clínicas e Toxicológicas, da
mesma Universidade; Professor Titular, licenciado, da
Universidade Paulista, de São Paulo (SP); e Professor
Responsável, licenciado, da Universidade São Judas
Tadeu, de São Paulo (SP).
Em atividades proﬁssionais relacionadas com a
sua graduação universitária, o Senhor Dirceu Raposo
de Mello atuou em doze instituições públicas e privadas, principalmente em serviços de saúde da Prefeitura
Municipal de São Paulo (SP) e da Secretaria de Estado da Saúde, de São Paulo, exercendo as funções de
diretor, gerente, responsável, chefe, encarregado, coordenador e assistente técnico de direção. Atualmente,
é farmacêutico-bioquímico da Prefeitura Municipal de
São Paulo (SP), licenciado. Desde janeiro deste ano,
ocupa o cargo de Gerente Geral de Medicamentos, da
Anvisa, em Brasília (DF).
Várias outras atividades enriquecem o curriculum
vitae do indicado. É membro efetivo de seis sociedades
cientíﬁcas: quatro brasileiras e duas latino-americanas.
Por várias vezes, integrou comissões e diretorias de
associações e sociedades de classe dos farmacêuticobioquímicos, além de ocupar cargos de conselheiro,
presidente e vice-presidente do Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo.
Na área de produção e atuação cientíﬁca, publicou
ou apresentou nove trabalhos, proferiu várias palestras
e participou como presidente, coordenador ou organizador de vários eventos, além de freqüentar vários
cursos e congressos nacionais e internacionais.
A proﬁssão do Senhor Dirceu Raposo de Mello,
por si só, é suﬁciente para habilitá-lo a exercer o cargo
para o qual está sendo indicado. Mas, como se não
bastasse essa condição, a sua experiência na área da
administração de serviços de saúde pública e a sua
atuação na Farmácia, na Bioquímica, na Patologia Clínica e nas Análises Clínicas torna a sua indicação um
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ato seguro de valorização de um proﬁssional dotado
de requisitos que o habilitam a exercer a liderança da
Anvisa, órgão tão importante na normatização, controle e ﬁscalização de produtos e serviços de interesse
para a saúde, inclusive medicamentos.
Em face do exposto, entendemos que esta Comissão dispõe dos elementos necessários e suﬁcientes para deliberar sobre a indicação do Senhor Dirceu
Raposo de Mello para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Sala da Comissão,
PARECER Nº 1.866, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 898, de
2004 (nº 516/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Verdes Mares
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará.
Relator: Senador Luiz Pontes
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considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos autos, que o pleito foi originalmente formulado pela entidade S.A. Rádio Verdes Mares, razão porque se propõe o registro da mudança de seu nome, por meio de
emenda de redação ao art. 1º do PDS em análise.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam
ou renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa
norma interna relaciona uma série de informações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.

I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 898, de 2004 (nº
516, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Verdes Mares Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 387, de 18 de julho de 2001,
que renova permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 898, de 2004, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal, ﬁcando caracterizado que
a entidade Rádio Verdes Mares Ltda., atendeu os demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
renovação da permissão, opinamos pela Aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte
emenda de redação:
EMENDA Nº 1 – CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 898, de 2004, a seguinte redação:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere
a Portaria nº 387, de 18 de julho de 2001, que
renova por dez anos, a partir de 14 de abril de
1995, a permissão outorgada à Rádio Verdes
Mares Ltda., outorgada originariamente à S.A.
Rádio Verdes Mares, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Sala da Comissão, 19-10-04.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 898, DE 2004
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 387, de 18 de julho de 2001, que renova por
dez anos, a partir de 14 de abril de 1995, a permissão
outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda., outorgada originariamente à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente.
Relator
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação, de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos, para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.867, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.008, de
2004 (nº 607/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a As-
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sociação Comunitária Beneﬁcente de Bueno
Brandâo a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bueno Brandão,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.008,
de 2004 (nº 607, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
2.599, de 28 de novembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Beneﬁcente de Bueno Brandão a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
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com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 1.008, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do penodo de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga.”

Dezembro de 2004

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 1.008, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Beneﬁcente de Bueno Brandão a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bueno Brandão,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de novembro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 19.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta
l.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 1.868, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.026, de
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2004 (nº 662/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Rainha do Oeste de Altônia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Altônia, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
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permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem

Chega a esta comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 1.026, de 2004 (nº 662, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Rainha do Oeste de Altônia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Altônia, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do decreto de 10 de julho de 2002,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.

instruir o processo submetido à análise da Comissão

II – Análise

denciou violação das formalidades estabelecidas na

Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,

Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não

de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 1.026, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 1.026, de 2004, não evi-

havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão
da Rádio Rainha do Oeste de Altônia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Altônia, Estado do Paraná, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de novembro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
...................................................... .............................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
...................................................... .............................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
...................................................... .............................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
..................................................... ..............................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
..................................................... ..............................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.869, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.052, de
2004 (nº 936/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Mello e Bruno Comunicação e Participações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Campo Mourão, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
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I – Relatório
Chega a esta comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 1.052, de 2004 (nº 936, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à
Mello e Bruno Comunicação e Participações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do decreto de 15 de abril de 2002, que
outorga concessão para a exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 1.052, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 1.052, de 2004, não evi-
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denciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que outorga concessão à Mello
e Bruno Comunicação e Participações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de novembro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a cortar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.870, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.111, de
2004 (nº 931/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária dos Moradores
da Cidade de Aroeiras a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Aroeiras, Estado da Paraíba.
Relator: Senador José Maranhão
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.111,
de 2004 (nº 931, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato Constante da Portaria nº 99,
de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação
Comunitária dos Moradores da Cidade de Aroeiras a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aroeiras, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e ás atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou principios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 1.111, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
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para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 1.111, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária dos
Moradores da Cidade de Aroeiras a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Aroeiras, Estado
da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 23 de novembro de 2004.
– Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência – José Maranhão, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
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pridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno,
combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que
o Projeto de Decreto Legislativo nº 898, de 2004, seja
apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 100 e 101, de
2004, da Comissão de Educação, comunicando a apro-
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vação em caráter terminativo dos Projetos de Decreto
Legislativo nºs 1.008, 1.026, 1.052 e 1.111, de 2004.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
São os seguintes os ofícios recebidos da
Comissão de Educação:
Of. nº CE/100/2004
Brasília, 16 de novembro de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia
de hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs
1.008, 1.026 e 1.052 de 2.004.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
Of. nº CE/101/2004
Brasília, 23 de novembro de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, na reunião do
dia de hoje, o Projeto de Decreto Legislativo de nº
1.111, de 2004.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2003,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que
modiﬁca os arts. 19 e 22 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que “dispõe sobre partidos políticos,
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal”, estabelecendo regras claras sobre
a dupla ﬁliação;
– Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2003, de
autoria do Senador João Alberto Souza, que autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal de
Bacabal, no Estado do Maranhão;
– Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2003,
de autoria do Senador César Borges, que altera o art.
75 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1996,
que dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza
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os serviços aduaneiros e dá outras providências, para
regular o prazo de admissão temporária de embarcação estrangeira;
– Projeto de Lei do Senado nº 498, de 2003,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para deﬁnir um prazo máximo para a
deliberação sobre revalidação de diplomas expedidos
por universidades estrangeiras; e
– Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2004, de
autoria do Senador José Jorge, que altera o art. 56 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.
Tendo sido aprovadas terminativamente pelas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de
Assuntos Econômicos e de Educação, as matérias vão
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que terminou
no dia 06 do corrente o prazo, sem interposição de recurso, para que os Projetos de Decreto Legislativa nºs
10 e 11, de 2004-CN, sejam apreciados pelo Plenário
do Congresso Nacional.
Os projetos vão à promulgação e será feita comunicação à Câmara dos Deputados e à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que retiﬁcou o
despacho aposto ao Requerimento nº 1.407, de 2004,
a ﬁm de que a matéria vá ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº S/32, de 2004 (nº
160/2004, na origem), de 2 do corrente, do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando, para os ﬁns previstos
no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do
Parecer da Procuradoria-Geral da República, da legislação, da versão do registro taquigráﬁco do julgamento,
da certidão de trânsito em julgado e do Acórdão proferido por aquela Corte, nos autos da Ação Originária
nº 864, que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº
11.564, de 18 de agosto de 1998, do Estado de Pernambuco (ﬁxação do subsídio mensal dos membros
do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco).
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que, de acordo
com as normas constantes da Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2003 (Ofícios do Congresso Nacional nºs 823 e 824, de 2004), ﬁca aberto, a partir desta
data, o prazo para interposição de recurso por 1/10 (um
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décimo) dos representantes de cada Casa, por 5 (cinco) dias úteis, para que seja apreciado pelo Plenário
do Congresso Nacional o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2004-CN, tendo em vista publicação em
avulsos, nesta data, do parecer da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O recurso será recebido na Secretaria-Geral da
Mesa do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. PSDB/Nº 1.388/2004
Brasília, 8 de dezembro de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antônio
Cambraia, como membro titular, e o Deputado Luiz
Carlos Hauly, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida
Provisória nº 227, de 2004, que “dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda, de produtor ou importador de
biodiesel e sobre a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Coﬁns sobre as receitas decorrentes
da venda desse produto, altera a Lei nº 10.451, de 10
de maio de 2002, e dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados.
Respeitosamente, – Deputado Custódio de Mattos, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 358,
DE 2004–COMPLEMENTAR
Altera a Lei Complementar nº 110, de
29 de junho de 2001, que autoriza antecipação do pagamento do complemento de
atualização monetária em contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho
de 2001, passa a viger com as seguintes alterações:
“Art. 3º ...................................................
..............................................................
§ 4º A Caixa Econômica Federal deverá
publicar, trimestralmente, quadro consolidado
da situação ﬁnanceira do FGTS. (NR)”
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“Art. 6º ...................................................
..............................................................
§ 8º O cronograma de pagamento de
que trata o inciso II do caput poderá, em alguns casos e a critério do Conselho Curador
do FGTS, sofrer antecipação, tendo em vista a
existência de disponibilidade ﬁnanceira e respeitada a seguinte ordem de prioridade para
seleção dos contemplados:
I – trabalhadores em situação de desemprego involuntário;
II – trabalhadores com necessidades prementes de assistência médica;
III – outros, conforme prioridades a serem estabelecidas pelo Conselho Curador do
FGTS.
§ 9º O Conselho Curador disciplinará o
disposto nos incisos II e III do § 8º, visando
a beneﬁciar os trabalhadores de baixa renda
e preservar o equilíbrio ﬁnanceiro do FGTS.
(NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Atualmente, um expressivo contingente de trabalhadores brasileiros, muitos dos quais já em idade avançada, aguarda liberação dos créditos suplementares a
que tem direito, recursos estes referentes à atualização
monetária dos saldos das contas vinculadas do Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).
A situação vigente é a de reconhecimento deste
passivo por parte do Governo Federal. Em 2001, houve
a iniciativa governamental de proposição de um acordo
a ser ﬁrmado junto os trabalhadores contemplados, no
qual foi estabelecido um cronograma de pagamento
em até sete parcelas semestrais. Parte dos trabalhadores que ﬁrmaram o acordo abriu mão de um percentual do montante a que faziam jus, cuja grandeza
variava de acordo com o valor do complemento. A Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, em
seu art. 6º, I, estabeleceu os percentuais de redução
nas seguintes proporções:
a) zero por cento sobre o total do complemento de atualização monetária de valor até R$2.000,00
(dois mil reais);
b) oito por cento sobre o total do complemento de
atualização monetária de valor de R$2.000,01 (dois mil
reais e um centavo) a R$5.000,00 (cinco mil reais);
c) doze por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor de R$5.000,01 (cinco
mil reais e um centavo) a R$8.000,00 (oito mil reais);
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d) quinze por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor acima de R$8.000,00
(oito mil reais);
A mesma lei assegurou, ainda, mediante a criação
de contribuição sociais suplementares, o aporte de recursos destinados ao pagamento da complementação
referente à atualização monetária nas contas vinculadas do FGTS. A existência de fonte de recursos veio
garantir assim o cumprimento do acordo por parte da
autoridade governamental. Entretanto, informações
mais detalhadas acerca da real situação ﬁnanceira
do FGTS, particularmente no que tange às receitas
provenientes das contribuições sociais suplementares,
poderiam balizar uma estratégia de antecipação do pagamento da complementação que viesse a privilegiar
os trabalhadores mais necessitados.
Com efeito, uma antecipação do pagamento das
parcelas devidas, sobretudo para aqueles trabalhadores em situação de vulnerabilidade, vem conﬁgurar iniciativa de grande impacto social. Trabalhadores
desempregados, assim como aqueles acometidos de
problemas de saúde, entre outros, e que tem direito à
atualização monetária dos saldos de suas respectivas
contas do FGTS devem ser objeto de atenção especial.
A existência de disponibilidade ﬁnanceira que possibilite a antecipação do pagamento vem resgatar, em
parte, um passivo que não é apenas ﬁnanceiro, mas
também social.
Este é o intuito do projeto de lei que apresento.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2004. – Senador Paulo Paim.
LEI COMPLEMENTAR Nº 110,
DE 29 DE JUNHO DE 2001
Institui contribuições sociais, autoriza
créditos de complementos de atualização
monetária em contas vinculadas do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 6º O termo de adesão a que se refere o inciso
I do art. 4º, a ser ﬁrmado no prazo e na forma deﬁnidos
em regulamento, conterá:
I – a expressa concordância do titular da conta
vinculada com a redução do complemento de que trata
o art. 4º, acrescido da renumeração previstano caput,
do art. 5º, nas seguintes proporções:
a) zero por cento sobre o total do complemento de atualização monetária de valor até R$2.000,00
(dois mil reais);
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b) oito por cento sobre o total do complemento de
atualização monetária de valor de R$2,000,01 (dois mil
reais e um centavo) a R$5.000,00 (cinco mil reais);
c) doze por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor de R$5.000,01 (cinco
mil reais e um centavo) a R$8.000,00 (oito mil reais);
d) quinze por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor acima de R$8.000,00
(oito mil reais);
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O projeto que acaba de ser lido será encaminhado
à Comissão de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 359, DE 2004
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para o ﬁm de determinar aos órgãos e entidades da Administração Pública
o uso da Rede Mundial de Computadores
nos procedimentos licitatórios e atos subseqüentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, passa a vigorar acrescido de § 2º, numerando-se o parágrafo único como § 1º:
Art. 4º .......... .........................................
.................. ............................................
§ 2º Para que o cidadão possa fazer o acompanhamento de que trata o caput, a Administração Pública divulgará em suas respectivas páginas na Rede
Mundial de Computadores, dados sobre as etapas dos
procedimentos licitatórios, bem como os correspondentes instrumentos de contrato e seus aditamentos.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O art. 37 da Constituição consigna alguns princípios que informam a Administração Pública, como os
da legalidade, impessoalidade, moralidade, eﬁciência
e publicidade.
Para o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
“o princípio da publicidade consagra o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito ocultamento, aos administrados, dos
assuntos que a todos interessam, e muito menos em
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relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida” (in Curso de Direito Administrativo,
Malheiros, 9ª ed., 1997, p. 71).
Na mesma direção, o Professor Jessé Torres
Pereira Júnior ensina que “o princípio da publicidade
exige que a Administração anuncie, com antecedência e pelos meios previstos em lei, além de outros que
ampliem a divulgação, que realizará a licitação e que
todos os atos a ela pertinentes serão acessíveis aos
interessados” (in Comentários à Lei de Licitações e
Contratações da Administração Pública, Renovar,
5ª ed., 2002, p. 55).
No caso das licitações públicas e os conseqüentes
instrumentos de contrato, o princípio se torna mais signiﬁcativo, na medida em que a licitação se faz como procedimento prévio à realização da despesa pública.
Ora, quem fornece os recursos pecuniários para
que a Administração Pública realize os objetivos que lhe
são afetos são os administrados, isto é, todos quantos
pagam tributos, sejam diretos, como o imposto sobre
a renda, sejam indiretos, como o ICMS. Nessa conformidade, é necessário que haja maior transparência
nos procedimentos administrativos, para que o controle
social possa ser exercido de modo eﬁcaz e não como
mera retórica jurídica.
A Internet está aí, com suas possibilidades quase onipresentes, pois a quase todos alcança, de modo
simples e direto, revelando-se ainda como poderoso
instrumento não só de comunicação, mas também e
sobretudo como meio de divulgação de tudo quanto se
queira anunciar. A verdade é que, pela Internet, darse-á ampla publicidade às licitações e aos respectivos
instrumentos de contrato, com imensos benefícios,
tanto para o Poder Público quanto para os licitantes e
o público em geral.
O importante é estar numa estrada que ruma
para a direção certa, como judiciosamente observou
Bill Gates em A Estrada do Futuro (Companhia das
Letras, 1995, p. 32).
Considerando os reais benefícios que o projeto
poderá trazer para o efetivo controle social sobre os
gastos públicos do nosso País, esperamos contar com
o indispensável apoio dos nobres Pares para a transformação desta iniciativa em norma jurídica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2004. – Senador Augusto Botelho.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 37. A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
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pios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência e, também, ao seguinte:”
....................................................................................
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
“Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que
se refere o art. 1º tem direito público subjetivo
à ﬁel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento,
desde que não interﬁra de modo a perturbar
ou impedir a realização dos trabalhos.
Parágrafo único. O procedimento licitatórios previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer
esfera da Administração Pública”.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O projeto que acaba de ser lido será encaminhado
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
decisão terminativa.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.589, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado a
Exmª Srª Dilma Rousseff, Ministra de Minas e Energia,
atencioso expediente solicitando informações sobre a
aquisição de 100 (cem) estações de medição para manejo de combustíveis da empresa SMAR Equipamentos Industriais Ltda., pela Petrobrás, a serem utilizadas
no Ativo de Produção Norte Capixaba, da Unidade de
Negócios do Espírito Santo.
Solicita-se, ainda, seja enviada cópia da íntegra
dos documentos que compuseram o procedimento licitatório que resultou na aquisição dos referidos equipamentos.
Justiﬁcação
No início de 2004 a empresa Smar Equipamentos Industriais Ltda., vendeu a Petrobrás 100 (cem)
estações de medição para manejo de combustíveis,
a serem utilizadas no Ativo de Produção Norte Capixaba, da Unidade de Negócios do Espírito Santo. Um
contrato de cerca de R$ 29 milhões de reais, como
noticiou o site Investnews.
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Seria um negócio normal, entre os tantos realizados diariamente pela Petrobrás, não fosse um dado: a
SMAR aparece entre uma das maiores sonegadoras
de impostos do Brasil.
Os crimes tributários cometidos pelos controladores da empresa chegaram a tal ponto que, no dia
9-11-2004, seu presidente Carlos Roberto Libioni e o
sócio Edson Savério Benelli, estavam presos, por ordem
da Justiça Federal, no Centro de Detenção Provisória
de Ribeirão Preto, São Paulo, acusados de sonegação
ﬁscal e apropriação indébita.
Conforme a notícia veiculada pelo jornal “Estado do São Paulo”, os sócios da SMAR são acusados
de sonegar cerca de 254,6 milhões de reais, em 480
fraudes ﬁscais, existindo 28 procedimentos (inquéritos,
ações penais e administrativas) destinados a apurar
os ilícitos, datando desde de 1984, portanto já há vinte
anos. A SMAR aparece na lista dos 100 maiores devedores do INSS em 30º lugar, com cerca de R$ 96,6
milhões de dívidas com o Instituto.
O curioso é que na notícia sobre a venda das estações de medição, é informado que o maior cliente da
SMAR é justamente a Petrobrás. A situação não deixa
de ser um tanto quanto paradoxal: enquanto o governo
federal busca aprimorar a máquina ﬁscal, simpliﬁcar a
cobrança dos tributos e evoluir para um patamar onde
possamos no futuro diminuir a carga ﬁscal, a maior
empresa controlada pelo Governo Federal é a principal cliente justamente de uma sociedade empresária
que, na prática, sabota este esforço.
É exatamente por causa destes motivos que
creio serem necessárias as informações requeridas,
no sentido de se esclarecer as razões que levaram a
Petrobrás a continuar contratando com a SMAR Equipamentos Industriais Ltda.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2004._
Senadora Ana JúliaCarepa.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216,
III, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Antes, concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Ana Júlia Carepa.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para uma comunicação
inadiável, nos termos do Regimento e no momento
adequado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será assegurada a palavra para uma comunicação
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inadiável a V. Exª, assim como ao Senador Paulo Paim,
ora inscrito, e à Senadora Lúcia Vânia, na prorrogação
da Hora do Expediente.
Passamos a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador José Jorge.
V. Exª dispõe da palavra por vinte minutos. Em
seguida, será concedida a palavra ao Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto mais uma vez a esta
tribuna para tratar da educação nacional, assunto que
tem merecido de todos os membros desta Casa a mais
alta prioridade. E não poderia ser diferente, sobretudo
pela relevância da educação para o desenvolvimento
do País e também como instrumento da realização das
pessoas, de seu preparo para o exercício da cidadania
e para sua inserção no mundo do trabalho.
Sinto-me particularmente gratiﬁcado por me posicionar há seis anos nesta Casa e há 22 anos no
Congresso – 16 deles como Deputado Federal – ao
lado dos Parlamentares que têm a educação brasileira
como principal foco de seus compromissos políticos e
de sua atuação legislativa.
Como é sabido por todos, tive a honra e a oportunidade, no Congresso Nacional, de atuar como relator das mais importantes leis educacionais atualmente
vigentes em nosso País: na Câmara dos Deputados,
como Relator da Emenda à Constituição nº 14, que
criou o Fundef, e da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que deﬁniu as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional; no Senado Federal, como Relator da Lei nº
10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano
Nacional de Educação.
Por essas razões, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, atribuo-me a tarefa de zelar pela observância
dessas leis, inclusive no cumprimento dos prazos estabelecidos para o Governo Federal, tanto no exercício
de suas competências de natureza nacional quanto
simplesmente das incumbências especíﬁcas do sistema federal de ensino.
Quero hoje me referir ao que dispõe o § 2º do
art. 88 da Lei nº 9.394, de 1996, a Lei de Diretrizes e
Base da Educação Nacional, que estipula um prazo
para cumprimento das condições criadas nos incisos
II e III do art. 52 da mesma lei.
O citado § 2º do art. 88 da LDB assim dispõe:
Art. 88. ..................................................
§ 2º. O prazo para que as universidades
cumpram o disposto nos incisos II e III do art.52
é de oito anos.
E assim estabelece o art. 52, em sua inteireza:

41848

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 52. As universidades são instituições
pluridisciplinares de formação dos quadros
proﬁssionais de nível superior, de pesquisa,
de extensão, de domínio e de cultivo do saber
humano, que se caracterizam por:
I – produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas
e problemas mais relevantes, tanto do ponto
de vista cientíﬁco e cultural, quanto regional
e nacional;
II – um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado e
doutorado;
III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral.
O art. 52 da Lei nº 9.394, como se vê, tem como
objetivo deﬁnir a instituição “universidade” em nosso
País. Ao fazê-lo, atribui à instituição características
que integram o seu núcleo conceitual de forma intrínseca, e portanto totalizante, de modo que nenhum
elemento previsto nos três incisos ao caput do art.
52 pode deixar de existir, tornando-se conditiones
sine qua non para que, de fato e de direito, exista uma “universidade” em nossa organização social.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para melhor
exprimir meu pensamento, julgo oportuno relembrar,
de relance, o longo processo de oito anos de tramitação da atual LDB, desde o projeto inicial do Deputado
Octávio Elísio, o PL nº 1.258, de 1988, até o texto ﬁnal
da atual LDB, do qual fui Relator, aprovado em 20 de
dezembro de 1996 – ressalto que promulgamos ontem a emenda constitucional da reforma do Judiciário,
que tramitou 12 anos nesta Casa, da qual fui Relator,
e que a LDB tramitou por oito anos; ﬁco feliz por ter
relatado dois projetos tão importantes e tão difíceis de
serem aprovados.
Nesse percurso, muito se discutiu se a nova lei
teria uma função uniﬁcadora da legislação em todos
os níveis, ou se iria restringir-se às diretrizes e bases
da educação básica e suas modalidades, como fez a
Lei nº 4.024, de 1961, deixando a regulação da educação superior para uma lei especíﬁca, no caso, a Lei
nº 5.540, de 1968. Essa era a situação anterior.
E o legislador optou por acolher uma visão sistêmica, tratando em essência das diretrizes e bases da
educação e deﬁnindo a sua composição por apenas
dois níveis, como estabelece o art. 21 da Lei nº 9.394,
ou seja, o da educação básica, que inclui educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o da educação superior, que inclui desde os cursos seqüenciais
até os cursos de graduação e de pós-graduação, lato
sensu e stricto sensu.

Dezembro de 2004

Ressalto esses aspectos para demonstrar a importância da integralidade do conceito de “universidade” exposto no art. 52, e, em particular, das condições
ﬁxadas nos três incisos do caput, sendo o inciso I
referente à produção intelectual institucionalizada e
os incisos II e III referentes à necessidade de que as
universidades tivessem pelo menos um terço dos seus
professores com os cursos de pós-graduação stricto
sensu e pelo menos um terço com situação funcional
de regime de trabalho em tempo integral.
Como já disse, o § 2º do art. 88 da Lei nº 9.394/96
refere-se especiﬁcamente aos citados incisos II e III
do art. 52, ﬁxando um prazo de oito anos para as condições serem satisfeitas. E é esse o objeto deste pronunciamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a razão
que me traz hoje a fazer este discurso é que, no dia
23 de dezembro de 2004, completam-se exatamente
oito anos desde que a LDB foi promulgada e, portanto,
vence o prazo para que essas duas condições sejam
cumpridas. Na realidade, o Ministério da Educação ainda não se pronunciou e, aparentemente, nem lembra
que esse prazo vencerá em breve.
Não há dúvida de que foi em defesa da qualidade
da educação superior que o legislador fez os incisos
I e II do art. 52 da Lei da Educação integrarem ex natura o conceito de universidade.
Com isso quero dizer que o legislador federal,
na LDB, não olvidou, na função ﬁnalística da educação escolar pública, o princípio da garantia do “acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um”
previsto no inciso V do art. 4º. Mesmo assim, no caso
da educação superior, a busca da universalidade não
impediu que a LDB fosse restritiva ao ponto de condicionar a constituição de uma universidade à existência
de pelo menos um terço de mestres e doutores em
seus quadros, inclusive com regime de tempo integral, para garantir a indissociabilidade entre o ensino
e a pesquisa e para elevar a qualidade pedagógica e
cientíﬁca dos cursos.
Entendo que não há como abordar certos temas
da educação sem realçar dois eixos estruturadores da
discussão: o eixo da quantidade, porque o País procura abrir o caminho da educação para todos; e o da
qualidade, não apenas cientíﬁca, mas também ética
e cidadã, sem o que a educação perde seu próprio
sentido.
Sob o ponto de vista quantitativo constata-se que
o Brasil apresentava, e continua apresentando, índices muito inferiores aos de países da América Latina,
como Venezuela, Bolívia, Colômbia e Chile, para não
fazer comparação com países de outros continentes.
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Enquanto o Brasil, em 2002, contava em seus cursos
superiores com apenas 12% dos jovens de 18 a 24
anos, a Venezuela tinha 21%, a Bolívia 22%, a Colômbia
23%, e o Chile 24%. Havia, sem dúvida, a necessidade
de ampliar a oferta de educação superior no País, e o
Plano Nacional de Educação estabeleceu como meta
para o decênio elevar para 30% o número de brasileiros de 18 a 24 anos em cursos universitários.
Para enfrentar esse desaﬁo, não se pode negar
que o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso incentivou a ampliação da oferta de vagas nos
cursos superiores deste País, ocorrendo, de fato, um
crescimento surpreendente entre 1998 e 2002, sobretudo no setor da escola privada.
Segundo os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) há um ano, o Brasil contava, em 2002,
14.399 cursos superiores, quando, em 1998, eram
apenas 6.950 e, em 1994, 5.562.
Por sua vez, aumentou também o número de
instituições de ensino superior, que era, em 1994, 851
universidades ou faculdades; em 1998, 973; e, em 2002,
1.637, das quais 195 eram públicas e 1.442 eram privadas. Igualmente cresceu o número de brasileiros na
educação superior, que era de 1.161.034 alunos em
1994, 2.125.958 em 1998, e 3.479.913 em 2002.
Apesar desses números, o Brasil ainda está longe
de atingir a meta de colocar 30% dos seus jovens de
18 a 24 em cursos de educação superior, até porque,
do total de alunos matriculados em 2002, 21,9% tinham
mais de 30 anos, e destes, 6,4% tinham mais de 40
anos. E com a universalização do ensino fundamental,
aumentou o ﬂuxo do ensino médio, e é exatamente o
alunado deste nível de ensino que hoje pressiona por
vagas em cursos superiores. Esse é um desaﬁo que
continua para os dias de hoje.
Houve uma expansão signiﬁcativa, sem dúvida,
com um crescimento de 107% naquele período. Membros do atual Governo costumam levantar críticas a esse
crescimento, ao meu ver feitas com proposital veleidade,
deﬁnindo-a como privatizante de um bem inestimável
como a educação e também desordenada.
Considero necessário lembrar, por tais razões,
que constitucionalmente toda educação brasileira é
pública, embora o Estado possa delegar também essa
função à iniciativa privada. Uma concessão que o Estado também pode dar, como pode retirar. E quero
aqui aﬁrmar que considero uma grave contradição de
certos agentes do Governo Federal, que tanto insiste em legalizar as parcerias público-privadas, ﬁcarem
negando o mérito e a importância da expansão do ensino superior e desmerecendo o valor da resposta da
iniciativa privada ao chamamento do Estado.
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Em vez dessa atitude reacionária, o que o Estado
devia e deve fazer é aprimorar sua função de supervisão e avaliação da oferta do ensino superior, proporcionar os meios para qualiﬁcação continuada do corpo
docente nacional e cumprir e fazer cumprirem-se as
exigências legais para autorização e reconhecimento
dos cursos e para credenciamento e recredenciamento
das instituições.
Sob o ponto de vista qualitativo da educação superior, os incisos II e III do art. 52 tratam da titulação
e do regime de trabalho.
Em relação à titulação exigida dos docentes, o
substitutivo Darcy Ribeiro propunha que a universidade só se constituiria como tal se tivesse mais da
metade dos seus professores com título de mestrado
ou doutorado, situação desejável para garantir mais
qualidade ao ensino. A posição se baseava em dados
disponíveis de 1994, indicando que o Brasil possuía
então, nas universidades, 96.881 funções docentes,
das quais 45.809 eram de mestres e doutores, ou
seja, um total de 47,2%, acima, portanto, da quantia
de um terço que vários setores pretendiam no texto e
ﬁnalmente conseguiram.
Veriﬁca-se, no entanto, que já então havia distorções graves na distribuição das funções docentes:
das 45.809 funções de mestres e doutores, 36.017
funções, ou seja, 78,6%, estavam localizadas nas
universidades públicas e apenas 21,4% estavam na
rede privada. Outro dado é que a enorme concentração de mestres e doutores estava nas regiões mais
desenvolvidas do País e, em qualquer hipótese, nas
capitais dos Estados.
Ocorreu, então, uma consensualização bastante
forte por parte dos Senadores para ﬁxar em apenas um
terço aquele percentual, para permitir que as regiões
mais pobres não deixassem de ter as suas universidades por falta de pessoal qualiﬁcado neste nível da
pós-graduação. E foi o que ocorreu.
No entanto, vale observar que a situação sofreu
profundas modiﬁcações de 1994 para 2003, merecendo uma nova análise.
Pelos dados mais recentes disponíveis no Inep,
no ano de 2003 o Brasil já contava nas escolas superiores com 268.816 funções docentes, sendo 158.702
ou 59% em universidades, 27.307 ou 10,1% em centros universitários, e 82.807 ou 30,2% em faculdades
isoladas ou integradas.
Do total das 158.702 funções existentes nas universidades – essa regra é apenas para as universidades
– 99.928, 62,9%, são de mestres e doutores, sendo o
restante de especialistas ou simplesmente graduados.
Dos 99.928 mestres e doutores, 59,9% estão em universidades públicas e 40,1% estão em universidades
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privadas. Portanto, pela média já se superou a meta
de um terço, de 33%. Mas há algumas que atenderam
e outras não.
E aqui vale ressaltar que não houve apenas expansão de cursos e vagas, mas também a expansão
das ofertas de mestrados e doutorados, graças – é
bom que se diga – à eﬁciente gestão do ex-Ministro
Paulo Renato.
Reﬁro-me a esses números não para desconhecer falhas que possam ter ocorrido na expansão
da oferta, mas para aﬁrmar que pode e deve haver a
simultaneidade entre quantidade e qualidade e que foi
neste sentido que a lei ﬁxou as condições mencionadas nos incisos II e III do art. 52 da LDB.
Não há dúvida de que há muito que se debater
diante de tais dados. Mas algumas conclusões me
ocorrem como relevantes.
Nos últimos cinco anos, a educação superior
cresceu mais no setor privado, quanto ao número de
instituições de ensino superior – 88% das universidades são particulares – e quanto ao número de alunos
matriculados – 69,7% em 2002.
Por outro lado, em termos de qualiﬁcação, o
crescimento do número de mestres e doutores das
universidades públicas cresceu muito mais do que no
setor privado. Esta é, sem dúvida, a razão mais forte
para que a qualidade do ensino superior público tenha
apresentado melhores resultados nas avaliações do
que o ensino superior privado.
Pergunta-se: qual a política do MEC diante desta distorção?
Dados estatísticos mostram que a desigualdade
regional se acentuou também neste aspecto e que a
interiorização da educação superior continua apenas
no discurso do Governo.
Não existe uma política pública de investimentos
expressivos para ampliar o número de mestres e doutores no País, o que vai obstaculizar o crescimento da
oferta de vagas previsto como meta no Plano Nacional de Educação.
Em relação ao regime de trabalho, prevê o inciso
III do art. 52 que pelo menos um terço dos docentes
deve trabalhar quarenta horas semanais na mesma
instituição. E prevê o art. 10 do Decreto nº 2.306/97,
que regulamenta o inciso III do art. 52 da LDB, que pelo
menos 50% do horário de tempo integral seja dedicado
a estudos, pesquisas, planejamento e avaliação. Esta é
uma condição que interfere diretamente na qualidade
do ensino e da produção intelectual institucionalizada
da universidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou hoje
aqui, como sentinela da lei, para solicitar ao MEC, por
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meio de um requerimento de informações, duas providências.
Em primeiro lugar, que, ao ﬁnal destes oito primeiros anos da LDB, apresente um relatório, a esta Casa
e à sociedade brasileira, sobre o cumprimento destas
condições pré-estabelecidas nos incisos II e III do art.
52 da LDB, especiﬁcando a situação de cada universidade, pública ou privada, em relação ao número de
docentes com cursos de pós-graduação, mestrado e
doutorado e ao número de professores admitidos em
regime de tempo integral.
Em segundo lugar, diante da concentração de
pós-graduados, por instituição e por região, que o
MEC informe quais as políticas implantadas para corrigir as distorções, de forma que haja mais eqüidade
no ﬁnanciamento da formação continuada de nossos
professores universitários.
Quero, ainda, fazer uma reivindicação ao Governo
Federal, que tanto usa a fala da reparação de injustiças históricas contra grupos sociais – no sentido de
que sejam criados programas ﬁnanciados pelo MEC
para capacitar, com cursos de mestrado e doutorado,
os professores das faculdades isoladas ou integradas, públicas ou privadas, que existem no interior dos
Estados, sobretudo do Norte e do Nordeste, onde os
Estados e Municípios, com enormes sacrifícios, vêm
promovendo educação superior para estudantes pobres que não têm condições de viver e estudar nas
capitais dos Estados.
Por ﬁm, sugiro ao Governo Federal que, aproveitando o momento em que a sociedade é chamada
a participar da discussão do anteprojeto da reforma
universitária, levada a público esta semana, considere
a possibilidade de que essas sugestões sejam efetivamente incorporadas a este projeto.
Eu gostaria, portanto, Sr. Presidente, antes de
encerrar, de dizer que estamos a praticamente uma
semana do prazo para que as universidades cumpram
essas exigências. Foi-lhes dado um prazo de oito anos.
É preciso, agora, que o Ministério da Educação, o
Conselho Federal de Educação, todas as instituições
levantem a situação de cargo em universidade. Sabemos que, na média, está atendida, com 60% das universidades públicas e 40% das universidades privadas,
em relação ao mestrado e doutorado. Mas o fato de a
média ter sido atendida não quer dizer que todas as
universidades atenderam essas exigências. Algumas
pessoas morrem afogadas num lago cuja altura média
é de meio metro.
Por outro lado, temos também a questão do tempo
integral, para a qual não se dispõe de uma informação
conﬁável. É necessário veriﬁcar se ela realmente está
sendo atendida. São duas exigências da LDB que ti-
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veram um prazo de oito anos para serem cumpridas.
Agora, vencidos os oito anos no dia 23 de dezembro, é necessário que o Ministério faça um relatório,
à sociedade, ao Senado, à Câmara, enﬁm, para que
possamos saber se essas exigências tão importantes
estão sendo cumpridas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Juvêncio da Fonseca, V. Exª dispõe da palavra por vinte minutos.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o eminente
Ministro do Superior Tribunal Militar Flávio Flores da
Cunha Bierrenbach, em artigo no Correio Braziliense, publicado em 2002, aﬁrmou o seguinte: “O primeiro passo das ditaduras para transformar um cidadão
em vassalo é o conﬁsco de suas armas de defesa”. É
justamente este o tema do meu discurso esta tarde
aqui no Senado Federal, tema este que já abordei por
duas vezes aqui.
Vejo que a campanha para o desarmamento dos
homens honestos neste País está crescendo. Está
crescendo de maneira que a população poderá, sim,
até se empolgar pelo referendo que acontecerá em
outubro de 2005, quando o povo será indagado se
deseja ou não entregar suas armas. Quando falo em
entregar suas armas, não signiﬁca, em hipótese alguma, que haja uma anarquia neste País com referência
às famílias que precisam, necessitam ter em sua casa
uma arma de defesa.
Já foram recolhidas, na campanha de desarmamento, quase 200 mil armas até o presente momento.
Estima-se que haja no País dois milhões de armas de
defesa registradas, que o Estado sabe onde estão, e
vinte milhões de armas ilegais, não-registradas, que
o Estado não sabe onde estão.
O referendo será em 2005. A campanha para o
desarmamento já começou e é preciso que também
exista, neste País, uma campanha não pelo armamento do homem brasileiro, mas uma campanha muito
forte para esclarecer com profundidade o que signiﬁca esse desarmamento absoluto, completo e total do
povo brasileiro. Esta a grande preocupação que nos
está assaltando hoje.
Como cidadão, como brasileiro, pacíﬁco, estou
com a consciência tranqüila diante desse quadro, porque aqui, desta tribuna, das Comissões, do Senado,
lutei contra esse referendo e contra o projeto, que foi
derrotado aqui no Senado e no Congresso Nacional, de
desarmamento puro e simples do homem brasileiro.
Com essa campanha pelo desarmamento, começam a surgir notícias pela imprensa de que, na verdade,
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esse desarmamento está surtindo efeito. Fala-se que
em São Paulo houve uma redução de 18% dos homicídios ultimamente e que no Paraná também houve
uma redução signiﬁcativa.
Posso aﬁrmar que São Paulo vem sofrendo uma
redução de homicídios com arma de fogo desde o ano
de 2001, porque São Paulo estava se preparando, trabalhando para que a sua Secretaria de Segurança pudesse, sim, combater o crime e organizando-se como
Estado que pode dar segurança à sua população. Em
2002, houve uma redução de 5,5%; em 2003, de 5,1%.
Essa redução de São Paulo, em 2004, é a seqüência
desse trabalho da Secretaria de Segurança paulista
em favor da tranqüilidade do cidadão paulistano.
Concedo o aparte ao Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Juvêncio da Fonseca, Mato Grosso do Sul pode orgulhar-se
do Senador que tem, sempre com posições claras e
ﬁrmes. V. Exª, além de orgulhar o Mato Grosso do Sul,
orgulha muito o nosso Partido, o PDT, porque jamais
se omite diante de assuntos polêmicos. Este é um dos
assuntos polêmicos que V. Exª, desde o debate da lei
que aprovamos até hoje, apresenta na tribuna do Senado, trazendo a sua posição ﬁrme. Pedi o aparte para
dizer isso e para complementar a informação de V. Exª.
No Paraná, em que pese todo o esforço do Governo
para anunciar, por meio do Secretário de Segurança
Pública, a redução dos índices de criminalidade, isso
não é verdade e já foi contestado na Assembléia Legislativa e nas rádios de Curitiba, inclusive na manhã de
hoje, quando comentaristas políticos e da área policial
mostraram claramente que o que ocorreu no Paraná foi
uma pequena redução de roubos de carros. O número
de homicídios e assassinatos cresceu de forma assustadora do ano passado para este ano. Esse número
cresceu em Londrina, em Curitiba, em Foz do Iguaçu e
nas principais cidades do Estado. Cresceu, na média,
num índice que assusta os paranaenses pela forma
como o crime vem tomando conta do nosso Estado.
Não é verdade que a criminalidade baixou. Muito pelo
contrário, ela cresceu desde o ano passado, e o número é assustador, segundo informação que recebo
neste momento do Deputado Estadual Neivo Beraldin.
Obrigado pelo aparte.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS)
– Obrigado, Senador Osmar Dias. V. Exª, para nós, é
uma Liderança no Senado Federal que fala claro. Dizem
até que é franco demais, mas é preciso, nesta Casa,
ser franco e transparente e abordar esses temas sem
medo. É importante que busquemos a tranqüilidade
da população brasileira.
Em Minas Gerais, no primeiro trimestre deste ano,
o roubo a mão armada cresceu em 33%. Nas grandes
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cidades mineiras, o crescimento foi de 49% no mesmo
período – dados da Secretaria de Segurança Pública
de Minas Gerais. Em São Paulo, no terceiro trimestre
deste ano, o roubo cresce 10% – dados da Secretaria
de Segurança de São Paulo.
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
fez uma pesquisa, em 2003, com 2.665 trabalhadores.
Desses, 56% já tinham sido vítimas de assalto a mão
armada, sendo 38% no trajeto casa–trabalho; 14% em
casa; 10,2% no trabalho. Quinhentas pessoas foram
assaltadas em casa ou no trabalho – 25% das 2.665.
A intranqüilidade tomou conta de maneira absoluta do nosso País. Não é culpa do atual Governo ou
do Governo anterior. Não estamos colocando culpa em
ninguém. Mas não se pode colocar a culpa no cidadão,
dizendo que ele é incompetente para portar legitimamente uma arma, quando esse porte é dado disciplinadamente, com os requisitos da lei. Não se pode dizer
que é incompetente o homem, o chefe de família que
preserva o patrimônio e a segurança dos seus.
Segundo o Ministro Bierrenbach, o primeiro passo
das ditaduras para transformar o cidadão em vassalo
é o conﬁsco de suas armas de defesa.
Em 1929, a União Soviética desarmou a população ordeira; de 1929 a 1953 cerca de 20 milhões de
dissidentes russos, impossibilitados de se defender,
foram caçados e exterminados. Em 1911, a Turquia
desarmou a população ordeira; de 1915 a 1917, 1,5
milhão de armênios, impossibilitados de se defender,
foram caçados e exterminados. Em 1938, a Alemanha
desarmou a população ordeira; de 1939 a 1945, 13 milhões de judeus e outros não arianos, impossibilitados
de se defender, foram caçados e exterminados. Em
1935, a China desarmou a população ordeira; de 1948
a 1952, 20 milhões de dissidentes políticos, impossibilitados de se defender, foram caçados e exterminados.
Em 1964, a Guatemala desarmou a população ordeira;
de 1964 a 1981, 100 mil índios maias, impossibilitados de se defender, foram caçados e exterminados.
Em 1970, Uganda desarmou a população ordeira; de
1971 a 1979, 300 mil cristãos, impossibilitados de se
defender, foram caçados e exterminados. Todas essas
ditaduras, essas ações de força contra a população foram precedidas do desarmamento da população, que
ﬁcou à mercê da força do arbítrio.
Para ilustrar a minha fala, não vou trazer muitos
dados estatísticos, mas alguns depoimentos.
Segundo texto do jornalista Alexandre Garcia,
publicado no site :
Bandidos armados seqüestraram a mãe
do genial atacante Robinho. O delegado diz
que ela provocou ao circular num Mercedes
Benz Classe A. Fico estarrecido ao constatar
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que a Lei das Armas ainda não foi aplicada aos
bandidos. Só vale para a viúva, que entrega o
revólver enferrujado do falecido. Disseram-me
que os bandidos poderiam seqüestrar a velhinha, para tomar-lhe o revólver enferrujado. Mas
nenhum bandido ainda fez isso, porque todas
as armas em uso por bandidos estão novas e
bem lubriﬁcadas. São automáticas, longas e
de precisão. Nada de revólver velho.
Engraçado. Disseram-me que a lei iria
diminuir o crime no Brasil conforme as armas
fossem sendo entregues. Pois entregaram milhares delas, e o crime aumentou. Acho que
estão entregando do lado errado.
Semana passada, um senhor passeava com a ﬁlha no Rio de Janeiro quando foi
abordado por quatro assaltantes. Ele não havia entregue a arma, e reagiu, protegendo a
ﬁlha. Matou três assaltantes, e o quarto fugiu.
O senhor tinha autorização para andar armado, porque é policial federal.
Não sei por que me disseram que a pessoa desarmada tem mais chance de sobreviver a um assalto. No caso, os bandidos não
sobreviveram.
Na Austrália, depois que recolheram as
armas das pessoas legais, as pessoas ilegais
aumentaram em 80% os seus assaltos.
Nos Estados Unidos, onde a Constituição
garante a posse e o porte de arma, as estatísticas de crime per capita são inﬁnitamente
inferiores às brasileiras.
Dona Marina, mãe de Robinho, provocou
o seqüestro, segundo o delegado. Ele disse
que ela não deveria desﬁlar num carro como
um Classe A. Pobre Dona Marina! Além de ter
um ﬁlho pão-duro, pois deu a ela um carrinho
que nos Estados Unidos o pai daria ao ﬁlho
aprovado no vestibular, ainda ter de ouvir essa
da polícia. E no cativeiro! Daqui a pouco todos
seremos culpados dos assaltos que sofremos,
pela imprudência de sairmos à rua. Onde já se
viu? Quem mandou exercer sua liberdade e
comprar um carro que, para a polícia, chama
a atenção dos bandidos?
E continua Alexandre Garcia:
Você é culpado de realizar o sonho de
ter um Rolex no pulso. Eu sei, trabalhou anos
para isso, mas você não pode. Você é o errado. Os bandidos é que estão certos. Se não
estivessem certos, não estariam impunemente
circulando nas ruas, respeitados e temidos.

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Prossegue Alexandre Garcia:
E você não se escandaliza com isso?
Dê uma voltinha, nas férias. Visite o Chile, ou
a Espanha, Portugal, nossa avó-pátria; ou a
bagunçada Itália, os Estados Unidos. Ande à
vontade. Rolex no pulso; mãos no volante de
um Mercedes 500. Pode aproveitar e olhar a
paisagem. Você vai ver o que é segurança.
Ah, lá eles têm dinheiro para dar segurança?
Nada! O imposto é bem menor do que aqui,
onde 40% da produção vão para o estado
cumprir suas obrigações de dar segurança e
justiça para todos e educação e saúde para
quem precisa.
E conclui Alexandre Garcia:
“Você não ﬁca com a sensação de que
estão nos gozando?”
Concedo o aparte ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Juvêncio da Fonseca, queria dar-lhe os meus parabéns.
No seu pronunciamento, V. Exª aﬁrmou que não quer
apresentar dados estatísticos, mas os que apresenta
bem demonstram que dão amparo a sua fala. V. Exª
aborda um assunto que há de ser cotidiano nesta Casa.
Eu mesmo ocupei, semana passada, o lugar onde V.
Exª se encontra – a tribuna. Não ﬁz um discurso com
a categoria do de V. Exª, mas abordei, como outros
Senadores, o mesmo assunto. Fico feliz por V. Exª
permitir que amanhã haja outros Senadores se manifestando. Temos que falar até que o Poder Público
tenha consciência de que o combate à violência deve
ser prioridade e que, se não houver a conjugação dos
três entes da Federação – União, Estados e Municípios
– e vontade da sociedade, se não dispusermos de leis
fortes, não venceremos a violência, o crime vencerá
o Poder Público e o Estado perderá a sua ﬁnalidade.
Cumprimento V. Exª não só pelo tema, mas pela maneira competente com que o trata.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS)
– Senador Ramez Tebet, muito obrigado pelo aparte.
Este chamamento a uma campanha contra o referendo é muito importante. Como o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, que vai para as ruas pelo
desarmamento, vamos para as ruas a favor da arma
na mão do homem honesto, na sua casa. O homem
honesto não pode ser desarmado e ﬁcar à mercê do
bandido que está com a arma na mão.
O Ministério da Justiça deveria fazer uma grande
campanha para que a nossa segurança pública fosse mais bem aparelhada, para que o nosso simples
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guarda ou aquele que trabalha no setor de inteligência
da Polícia tenha condições de exercer, com muita facilidade, com muita propriedade e com muito recurso,
a sua atividade.
Srªs e Srs. Senadores, notem esta outra informação:
O recente desarmamento realizado no
Reino Unido também trouxe trágicas conseqüências. Na Inglaterra e no País de Gales, os
crimes a mão armada cresceram 35% logo no
primeiro ano após o desarmamento.
Segundo o governo, houve 9.974 crimes
com armas entre abril de 2001 e abril de 2002.
No ano anterior haviam sido 7.362 casos. Os
assassinatos com armas de fogo registraram
aumento de 32%. Pesquisa realizada pelo Instituto Inter-regional de Estudos de Crimes e
Justiça das Nações Unidas revela que Londres
é considerada a capital do crime na Europa.
Essa é a grande realidade quando se desarma
o povo.
E é necessário que a população saiba algo sobre o porte de armas. Hoje, a concessão do porte de
arma é disciplinado por uma lei rígida. Não se concede o porte de arma a qualquer pessoa, e quem o faz
é a Polícia Federal, órgão pelo qual a população tem
o maior respeito, pelo seu trabalho sempre sério, disciplinado e organizado.
A concessão de um porte de arma não é dada
para que o cidadão possa transitar na rua ou andar
armado no carro. O porte é concedido exclusivamente para que se tenha a arma em casa para defender
a família e o patrimônio, em domicílio, como também
na empresa.
Essa disciplina é ainda reforçada por outros requisitos importantes. O detentor do porte tem que provar
adestramento no uso da arma, fazer exame psicotécnico, ter folha corrida em todas as instituições penais
do País, bem como proﬁssão e residência deﬁnidas.
Não é qualquer um que pode ter porte de arma.
A campanha do desarmamento em curso está
sendo divulgada de maneira errada, não sei se de propósito, como se a concessão do porte de que falamos
fosse para aquelas pessoas que transitam pela rua, que
brigam nas esquinas ou nos semáforos. Não é isso!
Também somos contrários a esse tipo de porte,
mas não somos contra o porte de arma disciplinado
pela nossa legislação, que é quase perfeita nesse sentido. A imperfeição está na estrutura do Estado, no que

41854

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

diz respeito à repressão da criminalidade. No lugar de
desarmar um homem honesto, desarmem o bandido.
A população não aceita mais este caos da segurança brasileira. Pedimos ao Ministro da Justiça que
faça uma grande campanha pelo fortalecimento da
segurança pública brasileira.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Senador
Jorge Bornhausen.
V. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há o que
comemorar, apenas a lamentar. Perdoem-me se começo antecipando a conclusão de meu discurso.
Trago-lhes, na condição de Presidente Nacional
do PFL, uma objetiva e sincera apreciação sobre o
desempenho do Governo Lula em 2004, que engloba,
portanto, metade de seu mandato.
As oposições democráticas não são voluntárias,
mas mandatárias. Foram as urnas de 2002 que nos
colocaram no caminho da oposição. E essa oposição
o PFL tem exercido, com destemor e extraordinária
eﬁciência, por todos os companheiros, especialmente
pelos Líderes, o Deputado José Carlos Aleluia e o nosso eminente companheiro de Bancada Senador José
Agripino. Nenhum combate oposicionista, no Congresso ou fora dele, deixou de ter o apoio, a presença e,
quase sempre, a iniciativa do PFL. Não foi difícil, mas
foi constrangedor, pois nunca um Governo errou tanto,
falseou tanto, fracassou tanto, soﬁsmou tanto, corrompeu tanto e gastou tanto em publicidade enganosa.
Há um ano, precisamente em 16 de dezembro
de 2003, em nome do PFL, desta tribuna, citei fartamente os equívocos, as contradições, os erros e a falta
de competência do Governo Lula. O ano se encerrava
com crescimento negativo e mais um milhão de novos
desempregados. O Governo se justiﬁcava, dizendo que
2003 fora o ano do ajuste. Na verdade, havia sido simplesmente um ano negro para o cidadão contribuinte,
que pagara a conta de um Governo perdulário.
Sem cerimônia, haviam aumentado o número de
ministérios em 15, sinalizando para a “gastança” e, em
triste contrapartida, aumentado fortemente os impostos, sem piedade. Aumentaram tributos já no governo
de transição antes mesmo da posse.
Alegam que o Governo passado fez o mesmo.
Belo e cínico álibi para o Presidente que, como candidato, condenou a alta carga tributária e se elegeu
prometendo mudanças.
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Mas, enquanto os aumentos anteriores, certos ou
errados, foram ajustes para enfrentar crises internacionais, o período do Governo Lula, sem crises, produziu
os seguintes aumentos:
– Pis/Pasep, de 0,65% para 1,54%;
– CSLL, de 8% para 9%;
– Cide, autorização de passar de 0,30%
para 0, 80;
– alíquota do Imposto de Renda, de 25%
para 27,5%, sem a correção da tabela;
– prestadoras de serviço que operam pelo
lucro presumido tiveram sua base de cálculo
aumentada em 167%;
– CSLL das instituições ﬁnanceiras, que
paga o tomador, aumento de 25%;
– Coﬁns, aumento brutal, de 3% para
7,6%;
– depois vieram a Coﬁns das importações
de mercadorias e serviços;
– a CPMF, que legalmente deveria passar
para 0,08%, permaneceu em 0,38%.
Transformaram o contribuinte brasileiro em burro de carga. Não há o que comemorar, apenas a lamentar.
Às vésperas de completar o seu segundo ano, o
Governo Lula trilha a mesma mediocridade.
As mudanças ocorridas no Ministério de nada
adiantaram.
Na educação, força-se, de maneira ideológica,
um retrocesso estatizante no ensino superior, e esquecidos ﬁcam os ensinos pré-escolar, fundamental
e técnico.
Na área social – saíram a ex-governadora Benedita da Silva e o Professor Graziano –, o programa
Fome Zero e os outros, rebatizados, continuam patinando. Na prática, mantém-se somente uma exagerada
e condenável avalanche publicitária.
Na política externa, continuam as viagens desnecessárias. Algumas desastradas, outras com cometimento de ilegalidades, como o perdão da dívida de
países africanos, que o Presidente fez a seu bel-prazer,
sem a audiência do Senado Federal. Não avançamos
na Alca, enquanto os acordos bilaterais dos Estados
Unidos com países da América começam a se transformar em prejuízos práticos para o Brasil. Também
não avançou o acordo com a União Européia. A ideologia substituiu a moderna diplomacia de resultados,
e o País perde com a preferência inútil do Governo
Lula por Fidel Castro, Hugo Chávez e outros ditadores. Tudo indica que o Governo usa a política externa
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como compensação para suas bases, insatisfeitas com
a política econômica do Ministro Palocci.
Portanto, não há o que comemorar, mas a lamentar.
Na saúde – as 26 farmácias populares em operação, muito pouco para quem prometeu milhares espalhadas nos mais de 5.000 municípios brasileiros –, adquirem remédios a preços 80% e até 100% superiores
aos pagos pelo próprio Ministério nas aquisições dos
produtos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Na segurança pública, as verbas e iniciativas do
Ministério da Justiça são inversamente proporcionais
ao aumento das estatísticas de mortes, assaltos, seqüestros, violências de todos os tipos. Os grandes centros estão cada vez mais perigosos, suas populações
cada vez mais acovardadas. E a violência já contamina médias e pequenas cidades. A mesma insegurança se vê no campo. O Ministério de Desenvolvimento
Agrário e o Incra incentivam as ações ilegais do MST,
sem nenhuma reação do Presidente Lula, leniente e,
por isso, conivente.
No campo ético, o Governo Lula até tem uma data
emblemática: 13 de fevereiro de 2004. Assinala no calendário o dia da vergonha nacional: o aparecimento
das gravações do Sr. Waldomiro Diniz, ﬂagrado pedindo propina e reconhecendo ilícitas doações eleitorais.
E ele continuou a desenvolver suas ações no Palácio
do Planalto, ações que a Polícia Federal identiﬁcou na
Caixa Econômica Federal. E o Governo precisou vender a alma para impedir a CPI aqui no Senado, uma
vez que o Sr. Waldomiro Diniz era o encarregado de
cooptar parlamentares para a base aliada.
O abafamento da CPI dos Bingos feriu mortalmente no Brasil o direito universalmente consagrado das
minorias parlamentares. O próprio Supremo Tribunal
Federal está devendo o julgamento das Adin’s, impetradas legitimamente pelo PFL e pelo PSDB.
O certo é que até hoje o Governo Lula trata o
crime no silêncio, buscando a via esperta do esquecimento.
Não há o que comemorar, mas a lamentar.
O Governo assume a blindagem dos seus auxiliares, como se viu no caso dos “vampiros” do Ministério da Saúde, localizados no gabinete do Ministro.
O Presidente manteve, inexplicavelmente, o titular no
cargo. Foi assim no caso Ágora, esquecido sem que se
explicasse o desvio dos recursos públicos no FAT.
E as plataformas da Petrobras com os preços
surpreendentemente aumentados de US$500 milhões
para US$923 milhões em nome de um nacionalismo
demagógico?
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E o Banco do Brasil, comprando R$70 mil em ingressos de um show como forma de contribuir para a
aquisição de nova sede para o PT em São Paulo?
Na área do emprego, que tristeza nos trazem
os resultados do tão decantado Programa Primeiro
Emprego! Que fracasso! Só comparável ao Programa Fome Zero.
E a corrupção e a desordem dolosa do Programa
Bolsa Família, que é o Bolsa Escola e outros programas maquilados e mutilados?
A lista poderia ir mais longe, mas o que ﬁca evidente é o abandono completo dos princípios éticos
pelo Governo Lula.
A Administração Federal defende-se com os resultados na área econômica, gaba-se de um crescimento acima do previsto, alcançando 5%. O que tem isso
de brilhante e o que o Governo fez para cantar tantas
glórias? Na verdade, o aumento se dará sobre o crescimento zero de 2003. Compara-se, pois necessário,
com o crescimento de países emergentes. Na Índia,
o aumento é de 6,4% sobre um crescimento de 7,2%
em 2003. A China está crescendo a 9% sobre os 9,1%
do ano anterior. Finalmente, a economia mundial está
crescendo a 5% em relação a 3,9% em 2003.
Os números brasileiros são maximizados e massiﬁcados na mídia pelo Governo, vendendo uma prosperidade que não existe. O crescimento de 2004 não
foi suﬁciente para recuperar um milhão de novos empregos, perdidos com a recessão de 2003.
O crescimento do PIB ocorreu, apesar do Governo Lula, que na verdade o reduziu.
O aumento da Coﬁns, de 3% para 7,6% no ﬁnal
de 2003 provocou o reajuste dos preços em janeiro
e fevereiro, o que impediu a queda da taxa de juros
apropriada para aqueles meses e redundou na perda
da onda de crescimento na hora de surfar certo na
economia mundial. Portanto, não há o que comemorar, mas a lamentar.
O Governo não atrapalhou o País apenas pela
asﬁxia via aumento de tributos. Outros fatores contribuíram para impedir maior crescimento. Todos sabem
que o comércio mundial cresceu 8,8% em 2004, após
o aumento de 5,1% em 2003. Com isso, nossas exportações, especialmente as do agronegócio, alavancaram o País, sem que o Governo cumprisse o seu
papel com obras de infra-estrutura.
Como estão as estradas brasileiras? Piores do
que estavam em 2003. Inexplicavelmente, a Cide é retida, mas não cumpre com suas ﬁnalidades.

41856

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Como estão os portos? Sem melhorias e, portanto
piores, do que em 2003, congestionados em face do
aumento das exportações e das importações.
Como estão as perspectivas futuras sobre geração
de energia? Nebulosas, com várias obras não iniciadas
ou paralisadas. Vivemos um conﬂito inexplicável entre
o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio
Ambiente, e, agora, o leilão realizado esta semana com
preços médios baixos foi considerado pouco atrativo
para os próximos investimentos, podendo comprometer a licitação de novas geradoras que o Governo fará
no primeiro trimestre de 2005.
Pior ainda: o Governo, que quer se apropriar do
sucesso exportador, não alocou recursos suﬁcientes
em 2004 para atender o ressarcimento dos exportadores pelos Estados. Só Santa Catarina, meu Estado,
já deve aos exportadores R$300 milhões, dinheiro que
provoca perdas no capital de giro das empresas credoras e retém investimentos que criariam novos impostos. Para 2005, num gesto de absoluta insensatez
e falta de realismo o Governo Lula, o do espetáculo
do crescimento em propaganda, não alocou um centavo para compensação aos Estados do ICMS das
exportações.
Agora cabe ao Congresso corrigir a aberração,
o abuso mesmo, o pouco caso do Governo Lula com
os exportadores e a Federação brasileira.
Como vêem, Srªs e Srs. Senadores, o crescimento poderia ter sido muito maior se tivéssemos um
Governo competente, que atrapalhasse menos e cumprisse suas obrigações legais. Portanto, não há o que
comemorar, mas a lamentar.
O Governo Lula chega assim ao ﬁnal do seu segundo ano com uma classe média que se viu diminuída em 2,5 milhões de brasileiros, que foram reduzidos
ao estado de pobreza. As políticas sociais fracassadas
sufocam e contêm a ascensão das classes mais pobres. A indignação está reﬂetida no resultado eleitoral
acachapante que teve o Governo e seu Partido, o Presidente Lula e seus candidatos, no Rio de Janeiro, em
São Paulo e em Porto Alegre.
Consideram alguns que a sucessão presidencial
está sendo precipitada. É um equívoco. Em 1996 não
se falava em sucessão, mas sim em reeleição. Por
quê? Porque o Governo ia bem e a Oposição estava
em situação altamente desfavorável. No ﬁnal de 2004
fala-se em sucessão porque o Governo Lula é uma decepção no campo ético e administrativo, assim como no
econômico e social. As promessas de campanha (10
milhões de empregos novos, dobrar o salário mínimo
etc.) já foram sepultadas. Restaram como símbolo do
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desperdício do dinheiro público a criação de inúteis 15
ministérios e um suntuoso avião presidencial de R$155
milhões, que está por chegar e será o selo deﬁnitivo
para enviar à derrota o projeto pretendido da reeleição
do atual Presidente da República.
Aos brasileiros decepcionados é justo que pensem
no futuro e não se conformem com a desesperança.
As previsões sobre a economia mundial são favoráveis para os próximos dois anos, e o Governo que está
aí não vai mudar. Não haverá um desastre, mas uma
coisa é certa: a mesmice vai continuar.
O Presidente Lula se preparou como bom repetente para ser candidato, mas não se habilitou corretamente para ser Presidente da República. Não
estudou, de 1989 a 2002, a realidade brasileira e a
mundial. Não tinha experiência administrativa. Faltamlhe, pois, as condições indispensáveis ao exercício da
relevante função.
O País sente-se sem um líder, sem um timoneiro.
Ao Presidente falta autoridade. Seu ministério é fraco
e na maioria composto de pessoas inadequadas para
os cargos. Essas são tristes constatações após dois
anos do Governo Lula.
Foi a decepção que antecipou o debate sobre a
sucessão presidencial. A busca permanente da estabilidade, vivida a partir das crises internacionais no governo anterior e continuada e mantida com pior gerenciamento pelo Governo atual, precisa ser substituída.
O Brasil precisa de um novo modelo macroeconômico, que corte despesas, que mude o dispendioso
pacto federativo para termos o que os brasileiros desejam: menos impostos e mais empregos.
Diante, portanto, de um Governo que dele já nada
mais se pode esperar, é justo antecipar 2006 na busca
de um Presidente que seja um líder autêntico e capaz,
que possa realizar o desejo de todos os brasileiros de
um encontro deﬁnitivo do País com o crescimento sustentado, gerando empregos e mais empregos.
O Governo Lula em dois anos antecipou seu medíocre ﬁm. E 2004 passou.
Não há o que comemorar, mas a lamentar.
Durante o discurso do Sr. Jorge Bornhausen, o Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT
– RR) – Com a palavra, por permuta com o Senador
Delcídio Amaral, o Senador Paulo Paim.
V. Exª tem a palavra por vinte minutos.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) :
Sr. Presidente, usarei menos do que vinte minutos, porque participarei, em seguida, de uma reunião
no Gabinete do Senador Pedro Simon com o Senador
Zambiasi e Deputados Federais do Rio Grande do Sul,
coordenados pela Deputada Yeda Crusius, para discutirmos a crise da Varig, que muito preocupa o nosso
Estado. Queremos encontrar, junto com o Governo,
uma solução para esse impasse que poderá levar até
a uma intervenção na Varig, que é um patrimônio não
só do Rio Grande, mas também do nosso País.
Quero também, Sr. Presidente, deixar registrado
nos Anais da Casa documento que recebi do Ministério
da Educação, que entendo da maior relevância.
O Ministério da Educação, que encaminhou a
esta Casa, com a chancela do Senhor Presidente da
República, a Medida Provisória nº 213, Prouni, está
muito preocupado com as alterações feitas na Câmara dos Deputados.
Essas alterações, Sr. Presidente, mediante emendas ao Projeto Prouni, infelizmente, se não for consertado aqui no Senado e que nós não possamos retornar
ao Projeto original de 116 mil e 888 vagas para pobres,
para negros, pardos, enﬁm, nós vamos diminuir para
56 mil e 129. Em resumo, perderemos cerca de 100
mil bolsas para os mais pobres. Nós que falamos tanto em distribuição de renda, nós que falamos tanto na
valorização do salário mínimo, nós que falamos tanto
em política de combate à pobreza precisamos ﬁcar
atentos no momento em que é mandado à Casa projeto
que visa fazer com que a população mais pobre tenha
acesso à universidade. Considero um grande equívoco
o que aconteceu na Câmara dos Deputados.
Espero que cheguemos a um grande entendimento. É preciso rever especialmente esse ponto da
redação do projeto original, para permitir que mais de
100 mil jovens pobres deste País tenham acesso à
universidade.
A SRA. Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou encaminhar o documento à Mesa para que seja considerado como lido.
Antes de passar a outro assunto, vou conceder o
aparte à nobre Líder Ideli Salvatti. S. Exª estudou esta
matéria com o maior carinho e me alertou, dizendo que
poderia acontecer o fato ora por mim aqui declarado.
S. Exª está trabalhando com outros Líderes para que
se resgate o projeto original.
Tem V. Exª o aparte.
A SRA. Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Muito
agradecida a V. Exª, Senador Paulo Paim. Quero regis-
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trar que hoje, no início da tarde, tivemos uma importante reunião com a presença do Ministro Tarso Genro
e outros membros da equipe de S. Exª no Gabinete do
Senador Rodolpho Tourinho, que será o Relator dessa
Medida Provisória. A conversa foi extremamente positiva porque as questões levantadas pelo Ministro Tasso
Genro acabaram coincidindo, na grande maioria, com
as observações da assessoria do Senador Rodolpho
Tourinho a respeito das mudanças propiciadas na
Câmara que provocam a diminuição das vagas oferecidas. Foi modiﬁcada a fórmula do cálculo. Segundo o projeto original, haveria uma bolsa integral para
cada nove alunos pagantes. A Câmara estabeleceu
uma bolsa integral para cada treze alunos pagantes.
Isso faz com que haja uma bolsa integral para cada
28 alunos pagantes se somarmos as bolsas de 50%.
Isso acabou baixando de 10% para 7% o volume de
alunos que terão o benefício do Prouni (Programa Universidade para Todos). Essa questão central levantada
pelo Ministério da Educação acabou coincidindo com
a manifestação da assessoria do Senador Rodolpho
Tourinho, cuja cópia tenho em minha mão, gentilmente
cedida por S. Exª. Temos de nos debruçar sobre essa
questão de forma signiﬁcativa. Os dados são assustadores. O Movimento dos Sem-Universidade, que
existe aqui no Brasil – há os sem-terra, os sem-teto,
os sem–universidade –, entregou tanto ao Senador
Rodolpho Tourinho quanto a mim esse documento. Eu
gostaria de incluí-lo, na íntegra, no pronunciamento de
V. Exª, se V. Exª permitir.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já está
contemplado.
A SRA. Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Também
é ressaltado o ponto que tem de ser debatido e recomposto aqui durante a tramitação da medida, que é a
relação da bolsa com o número de alunos pagantes.
Foi essa a modiﬁcação principal. Houve outras, mas
essa foi a central, a qual teremos de rejeitar. Os dados são efetivamente assustadores por conta dessas
e de outras mudanças ocorridas lá. Já havia acordo
garantindo 113 mil vagas para o vestibualar do ano
que vem, porque quando foi editada a medida provisória as instituições começaram a fazer convênios com
o MEC. Por conta da modiﬁcação feita na Câmara, a
quantidade de vagas baixou para 88 mil. Então, há um
prejuízo signiﬁcativo. Se considerarmos a redução que
ocorrerá ao longo dos quatro anos, que é a duração
normal de um curso universitário, o prejuízo será muito grande, porque são quase 40 mil vagas a menos
por ano. Então, multiplicando isso por quatro, dá 160
mil vagas nos quatro anos seguintes, e não podemos
admitir isso. Teremos de fazer aqui um debate a respeito desse assunto. Percebi da parte do Senador
Rodolpho Tourinho receptividade para a discussão,
para que possamos negociar. Queria parabenizar V.
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Exª por trazer o assunto a este Plenário. Daqui até
a votação, que ocorrerá semana que vem, teremos
de aprofundar muito essa discussão e, com certeza,
todo o Brasil estará muito atento ao debate e ansioso
por saber se vamos conseguir recuperar essas vagas
para ofertar aos jovens brasileiros a oportunidade de
freqüentarem a universidade, usufruindo desse volume
de vagas que o programa inicialmente já havia garantido. As 113 mil já estavam contratadas, conveniadas,
e agora vão baixar para 88 mil. É um prejuízo muito
grande para a juventude do nosso País.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus parabéns à Senadora Ideli Salvatti. S. Exª estava cotada
para ser a relatora dessa matéria por ser uma estudiosa
do assunto, mas, mediante amplo entendimento, normal
nesta Casa, coube ao Senador do PFL a relatoria da
matéria. Conﬁrmando os dados que recebo do Ministério da Educação, lembro que somente nos próximos
dois anos cerca de 100 mil cidadãos com baixo poder
aquisitivo deixarão de obter a possibilidade de ingressar no ensino superior. Esse o signiﬁcado da emenda,
infelizmente, aprovada na Câmara dos Deputados.
Tenho certeza de que o Senador Rodolpho Tourinho será sensível a esse debate e há de recuperar
a proposta inicial encaminhada pelo Ministro Tarso
Genro, que visa aproximar-se daquilo que pregamos,
como digo sempre ao longo das nossas vidas, que
pobre não quer só bater lata ou tambor, também gostaria de ser doutor.
Sr. Presidente, falo muito aqui sobre reforma agrária e todos sabem o compromisso que tenho com este
tema. Penso que a reforma agrária deve ser feita no
campo da negociação, do diálogo, do entendimento e
com muita paz. Todos conhecem o meu apreço pelo
MPA e MST, na busca do entendimento, e essa mobilização vai fazer com que a reforma agrária aconteça,
repito, sem violência.
Hoje venho à tribuna e espero que ninguém se
surpreenda por que vou defender também os empreendedores. O documento que recebi dos produtores
de arroz do Rio Grande do Sul faz com que eu venha
fazer este depoimento.
É muito grande a indignação dos produtores de
arroz do Rio Grande do Sul, e V. Exª dizia-me também
que não é somente do nosso Estado, mas de outros
Estados do nosso País. O que falei com V. Exª e com
eles tem fundamento e perpassa pelas diﬁculdades
enfrentadas diante da concorrência exercida pelo produto oriundo do Uruguai e da Argentina, sem barreiras
tributárias e favorecido pelo tratamento diferenciado
adotado pelo Mercosul.
Antes do Tratado de Assunção, de 1991, marco
inicial para a formalização do Mercosul, o Uruguai e
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a Argentina tinham limitação de cotas para exportar
arroz para o Brasil, cujo limite era de 250 mil toneladas/ano, número suﬁciente para completar o abastecimento nacional, que não era auto-suﬁciente. Porém,
graças aos esforços dos nossos produtores brasileiros
em aumentar a sua produtividade mediante a capacitação tecnológica e as pesquisas desenvolvidas junto
ao Governo, ao longo dos últimos anos, conquistamos a nossa auto-suﬁciência no setor, culminando
com uma grande safra, suﬁciente para abastecer o
consumo interno.
Mas hoje os rizicultores se deparam com um
grande número de impostos, o alto preço dos insumos
(herbicidas, fertilizantes, máquinas etc), o aumento no
custo do transporte (provocado pela alta do petróleo) e
a invasão do arroz do Uruguai e da Argentina por um
preço inferior ao produzido no País, forçando a queda
do preço do produto nacional, e a venda, infelizmente,
por um preço inferior ao do custo de produção.
É lamentável que o livre comércio estabelecido
pelo Mercosul tenha se tornado predatório aos nossos
produtores, embora a Argentina imponha cotas para o
ingresso de produtos brasileiros, principalmente quanto
aos bens de consumo duráveis.
Sei que o Governo do Presidente Lula, via Ministério da Agricultura e também da Reforma Agrária,
está debruçado sobre este assunto.
O cenário para a próxima safra é agravado, tendo
em vista que as expectativas são de safra igual à atual,
ou ainda maior – o que é bom –, se for para abastecer
o mercado interno.
A rizicultura nacional defende o estabelecimento
de um sistema de cotas, com controle de ingresso, de
forma que venha apenas complementar o abastecimento do mercado brasileiro e um esforço conjunto entre
os três países, Brasil, Uruguai e Argentina, no sentido de buscarem novos mercados para exportação de
arroz, bem como a sua inclusão nas negociações dos
acordos internacionais, de modo que haja um cuidado
especial na discussão junto à Organização Mundial do
Comércio – OMC.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o setor reivindica que o Governo Federal reveja a carga tributária
sobre os produtos que integram a alimentação básica
e que se criem mecanismos que proporcionem ao agricultor brasileiro a redução do custo de produção.
Concedo, com alegria, um aparte ao Senador
Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Paulo
Paim, procede bem V. Exª quando estimula, com suas
palavras, os nossos produtores de arroz, que, indiscutivelmente, têm tido avanços consideráveis. Apesar
disso, a nossa produção está muito aquém daquela
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que poderia e até deveria ser. Em determinados momentos, ainda nos valemos da importação, o que parece um paradoxo para as dimensões do Brasil, País
essencialmente agrícola. A China, um país com 1,3
bilhão de habitantes, quase dez vezes a população do
Brasil, tem a metade das terras agricultáveis do Brasil.
O Japão, cujo território equivale, mais ou menos, ao
território do meu Estado, o Maranhão, e com apenas
um terço desse território em condições de abrigar cidades, indústrias e até os campos de plantação de
produtos agrícolas, produz quase tanto arroz quanto
o Brasil. Por aí, veriﬁca-se o quanto atrasados nós
ainda nos encontramos, a despeito dos avanços dos
últimos anos, que decorrem de uma política que vem
de dez anos a esta parte, seja com estímulos por parte do Governo, seja com o trabalho extraordinário de
pesquisa das nossas organizações técnicas como a
Embrapa. No meu entendimento, o que se precisa fazer é realmente garantir um estímulo maior aos nossos
produtores agrícolas, aproveitando esta fase áurea em
que os triunfos nesta área têm sido consideráveis. As
nossas exportações estão sendo praticamente garantidas para o efeito do superávit, graças aos produtos
agrícolas. Então, este é o momento de entusiasmo dos
nossos agricultores. É preciso manter esse entusiasmo
e ampliá-lo. Cumprimentos a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Edison Lobão. O seu pronunciamento, com
certeza, qualiﬁca o meu pronunciamento com números, inclusive da produção de arroz em outros países,
como o caso da China. Aqui os produtores estão muito preocupados, porque o endividamento poderá levar
a um grande desemprego na área rural. E é isso que
eles não querem.
O Ministério da Agricultura e o Ministério da Reforma Agrária, preocupados com a questão, não só
do arroz, mas também da soja, do trigo, do milho, do
algodão, do alho e do vinho, estão tentando empenhar
um volume maior de recursos no Orçamento Geral da
União, no intuito de sustentar o preço mínimo dessas
culturas, mediante manutenção do estoque regulador.
Mas, dizem eles, ainda é pouco.
O sistema de cultivo de arroz irrigado, tradicionalmente praticado no Sul do País, contribui com mais
de 50% de toda produção nacional, sendo que o Rio
Grande do Sul é o maior produtor brasileiro.
Por isso, essa minha fala, é quase um grito de
alerta daqueles que estão fortalecendo o nosso agronegócio.
Deixo aqui o meu apelo para que haja uma grande
articulação nacional dos pequenos, médios e grandes
produtores junto ao Governo Federal. Esperamos que
o Governo Federal possa, nessa articulação, buscar
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uma saída, uma solução eﬁcaz para esse importante
setor.
Concedo o aparte ao Senador Aelton Freitas.
O Sr. Aelton Freitas (PL – MG) – Senador Paim,
felicito-o pelo brilhante discurso que V. Exª faz nesta
tarde. Sou solidário a V. Exª e aos produtores não só
de arroz, mas aos produtores de grãos, porque a situação desse segmento, sustentáculo do superávit
do nosso País no ano agrícola 2003/2004, muito nos
preocupa no ano agrícola 2004/2005, até porque o
preço de mercado da maioria dos grãos de nossos
produtos está hoje abaixo do valor mínimo estabelecido pelo Governo. Estamos trabalhando a quatro mãos
com o Ministro Roberto Rodrigues. Assim como V. Exª
fez com relação ao Estatuto do Idoso, realizando um
grande avanço para aquele segmento, ﬁco muito feliz
em vê-lo abraçar a bandeira do agronegócio, carrochefe do desenvolvimento e do superávit de nosso
País. Como Senador ligado ao agronegócio e agrônomo de formação, engrosso ﬁleira não só com as palavras de V. Exª, mas também com o brilhante trabalho
desenvolvido nesta Casa por V. Exª juntamente com
outros Senadores que defendem esta bandeira, para
que ajudemos nosso Governo a encontrar, antes que
seja tarde, uma alternativa para garantir o estoque
regulador e o preço mínimo dos produtos da safra de
2004/2005. Parabéns pelo discurso e pelo trabalho que
V. Exª desenvolve nesta Casa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Aelton Freitas. V. Exª, um especialista
nessa área, vem ao encontro daquilo que estamos de
forma tranqüila apresentando. Eu, que falo tanto em
defesa dos marginalizados, dos pobres, dos despossuídos, dos – como foi dito aqui – sem-universidade,
dos sem-terra, dos sem-teto, entendo V. Exª. É preciso
apostar cada vez mais nos empreendedores, que, sem
sombra de dúvida, são fonte geradora de emprego e
de distribuição de renda. Por isso, assino embaixo do
aparte de V. Exª.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
“Solicitação do Movimento dos sem-universidade – MSU”;
“Nota Técnica nº 18/2004”(na íntegra).
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O SR. AELTON FREITAS (PL – MG) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT
– RR) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do meu
Partido para uma comunicação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT
– RR) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminho à Mesa um breve discurso, para o Governo Federal, para o Governo do Estado do Amazonas, para a
Prefeitura Municipal de Manaus, para as organizações
não-governamentais ligadas à saúde com atuação no
meu Estado, para a sociedade amazonense como um
todo, arrazoando a favor de um grande esforço do meu
Estado pela reabertura da Santa Casa de Misericórdia
com tantos serviços prestados ao Estado. Ela fechou
há pouco tempo e fechou por penúria, por abandono.
É preciso que reabra, por solidariedade – ela que tem
uma história de solidariedade e de grandes passos
civilizatórios dados em favor do povo do meu Estado.
Encaminho a V. Exª este breve discurso para que ele
faça parte dos Anais da Casa, seguro de que é algo
que merece o apoio e a solidariedade do Senado como
um todo e merece, sem dúvida, a atenção de todas
as entidades, a começar pelos Governos, em todos os
níveis a que me referi nesta breve fala.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aelton Freitas, como Líder, por cinco minutos, para comunicação
urgente de interesse partidário, nos termos do art. 14,
inciso II, alínea “a” do Regimento Interno.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, brasileiros que acompanham nossos
trabalhos pela Rádio Senado e pela TV Senado, ocupo esta tribuna para falar de assunto que discuti em
outras oportunidades, mas que ainda não tinha alcançado êxito. Reﬁro-me à reinstalação da Subcomissão
do Idoso, que depois de um ano de trabalho em 2003
voltou a funcionar em caráter permanente.
Sinto-me honrado por ter contribuído para a reinstalação dessa subcomissão, porque considero o Estatuto do Idoso um dos principais ganhos que a sociedade
civil conseguiu nos últimos anos. E mais honrado ainda
me sinto por ter sido nomeado Relator dos trabalhos da
subcomissão, cargo no qual pretendo empreender os
esforços que estiverem a meu alcance para ﬁscalizar
e cobrar total obediência ao Estatuto, tanto por parte
dos órgãos públicos quanto dos órgãos privados.
Nesse sentido, Sr. Presidente, gostaria de agradecer aos nobres colegas pelo apoio concedido para
que pudesse reinstalar a subcomissão, garantindo um
trabalho pelo respeito integral ao Estatuto, que, depois
de muita discussão em seis anos de trâmite, entrou
em vigor no ﬁnal do ano passado.
Tenho recebido em meu gabinete, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inúmeras manifestações de
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idosos do meu Estado de Minas Gerais, especialmente
sobre a questão da gratuidade das passagens em transporte interestadual e intermunicipal, que está prevista
no Estatuto mas suspensa por liminar. São apelos que
considero justos por parte dos idosos, pois os ônibus
desse tipo de transporte trafegam em boa parte das
viagens com vagas sobrando. A reserva prevista no
Estatuto para os idosos é apenas de duas vagas por
viagem. E acredito que podemos assegurar isso discutindo uma solução amigável entre o Governo Federal
e os representantes das empresas.
Além disso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
muito embora sejam gritantes os ganhos a partir da
aprovação do Estatuto, ainda não podemos descansar.
Novas etapas devem ser vencidas, principalmente no
que tange à divulgação e ﬁscalização para garantir que
o Estatuto do Idoso não se torne apenas mais uma lei
vigente no Brasil.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Aelton Freitas, permite-me, V. Exª uma ligeira intervenção
no seu discurso?
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Com
muito prazer, Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Aelton Freitas, este assunto não é novo, mas precisa ser
repisado com certa freqüência, para que autoridades
do Governo e do Judiciário tomem determinadas atitudes em relação ao Estatuto do Idoso. Há muito tempo,
o projeto tramitou no Congresso Nacional e, aﬁnal, foi
aprovado. V. Exª requer novas conquistas para o idoso,
e estou solidário. Mas, se as conquistas que se encontram hoje inscritas e esculpidas no Estatuto forem
de fato praticadas, não tenho dúvida de que nossos
idosos estarão razoavelmente bem atendidos. E darei
um exemplo especíﬁco. Ainda ontem, promulgamos a
Emenda Constitucional da Reforma do Judiciário. Foi
uma solenidade muito grande, e, a partir daí, muitas
esperanças se estabeleceram. Mas recordo que a
proposta está no Estatuto: o idoso, assim considerado
pela Lei, terá atendimento preferencial do Poder Judiciário. Isso tem acontecido? Lamentavelmente não.
Inúmeros idosos, homens e mulheres, com mais de 70
anos, quase aos 80 anos, demandam na Justiça, sem
ter nenhum privilégio, que é o previsto no Estatuto do
Idoso, para o efeito de julgamento de suas demandas.
Então, aproveito o discurso de V. Exª para fazer um
apelo aos magistrados brasileiros, tão competentes,
tão corretos e tão bom cumpridores de seu papel, para
que, de fato, passem a aplicar, a executar o Estatuto do
Idoso no que diz respeito à preferência no julgamento
dos processos dos nossos idosos brasileiros.
O SR. AELTON FREITAS (PL – MG) – Agradeço
o aparte de V. Exª, Senador Edison Lobão e o parabe-
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nizo pelas boas e justas colocações. Um exemplo do
que bem disse V. Exª está na área de saúde. O Estatuto não está sendo cumprido.
A grande questão é que a lei sozinha não é capaz de modiﬁcar a visão da sociedade em relação ao
idoso, mas o ser humano é capaz de modiﬁcar-se, imprimindo novos valores e transformando-os em leis. E
acredito, Sr. Presidente, que, com a conscientização
da comunidade e a implantação de políticas públicas
de valorização aos idosos, esse quadro irá mudar, e
mudar para bem melhor. Esperamos, portanto, que a
lei possa modiﬁcar o pensamento e o comportamento
das pessoas. Infelizmente, nossa sociedade ainda não
evoluiu o suﬁciente para alcançar a importância dos
idosos e o compromisso social de propiciar a eles um
envelhecimento digno, porque eles formaram a sociedade em que vivemos, estabeleceram padrões sociais,
construíram o conhecimento que hoje adquirimos, e
mais, somos sua extensão genética, sua continuação.
Somos, portanto, parte deles.
Importante salientar, Sr. Presidente, que a busca
de alternativas e parcerias, a ﬁm de melhorar a qualidade de vida dos idosos, é outro objetivo a ser alcançado
pela Subcomissão. Uma dessas boas notícias é o início da avaliação dos Municípios inscrito no programa
Cidade Amiga da Terceira Idade, que tem como ﬁnalidade incentivar os Municípios do Brasil a desenvolver ações efetivos em favor dos idosos. O programa
foi formulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia (SBGG) e é uma iniciativa da Subcomissão de que tenho a honra de fazer parte.
Tenho também, Sr. Presidente, a satisfação de
informar nesta tribuna que, ainda neste mês de dezembro, os médicos da Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia iniciaram visitas aos Municípios selecionados para comprovar seus trabalhos em prol dos
idosos. Um convênio ﬁrmado entre o Senado Federal
e o Serviço Social do Comércio (SESC) vai permitir o
deslocamento desses proﬁssionais para a avaliação.
Duzentos e oito municípios adquiriram o programa pelo site do Senado Federal. Quem sabe dentro de
algum tempo os mais de cinco mil Municípios brasileiros possam se inscrever e dar esse presente público
a seus idosos, investindo em políticas direcionadas
para esses cidadãos.
Minas Gerais compareceu até agora com 28 inscrições. E essas cidades, por uma determinação cordial
do Presidente da Subcomissão, Senador Sérgio Cabral,
serão as primeiras a serem avaliadas. Entre elas estão
a nossa capital, Belo Horizonte, Governador Valadares,
Ipatinga, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Pouso Alegre,
Pirajuba, Conceição das Alagoas e, em breve, a nossa
querida cidade de Araxá. Acredito que o meu Estado
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tem tudo para ser reconhecido como referência no tratamento aos idosos. E ainda existem outros Municípios
mineiros com potencial para concorrer, é o caso da cidade onde moro, Uberaba, a bela Uberlândia, Ituitaba,
Araguari, Frutal, Centralina, entre tantas outras, que
estão aptas a desenvolver programas voltados para
os idosos, com qualidade e cidadania.
Assumo o compromisso de incentivar os prefeitos
eleitos de Minas Gerais a tornarem o Estado um modelo a ser seguido no tratamento aos idosos. E no que
depender dos demais Senadores da subcomissão, do
vice-Presidente desta Casa, Senador Paulo Paim, um
ícone nesta luta, não só Minas Gerais, mas todo o País
poderá contribuir para frutiﬁcar a idéia de que o idoso
também é cidadão e merece ser respeitado.
A Subcomissão também fará, conforme sugestão
do Senador Leomar Quintanilha, do Tocantins, o querido
Estado do nosso querido Senador Siqueirinha, audiências públicas nos Estados para colher subsídios para
novos projetos de lei e promover aqui, em nossa Casa,
um encontro de todos os presidentes dos Conselhos
Estaduais de Idosos; convidar para audiências sobre
futuros projetos presidentes e líderes de associações
dos idosos e estimular a criação de uma Assessoria
Especial para Assuntos do Idoso, nas administrações
estaduais e municipais.
A principal função do Estatuto do Idoso, Srªs e
Srs. Senadores, é funcionar como carta de direitos,
fornecendo meios de controle do Poder Público em
relação ao melhor tratamento do idoso e a verdadeira
educação cidadã, no tocante ao respeito e à luta pela
dignidade das pessoas com idade mais avançada em
nosso país. E é a favor dele que estamos trabalhando
na Subcomissão do Idoso, certo de que poderemos
relatar muitas ações positivas para todos os idosos
de nosso País.
Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Aelton Freitas, o Sr. Augusto Botelho, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra pela ordem à nobre
Líder Senadora Ideli Salvatti.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de solicitar a inscrição
após a Ordem do Dia, pela liderança do PT.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrita para após a Ordem do
Dia, para uma comunicação de interesse partidário.
Concedo a palavra pela ordem ao Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer minha inscrição, após a Ordem do Dia, pela liderança da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito, logo em seguida à
nobre Líder Ideli Salvatti. V. Exª ocupa a quarta posição, nobre Líder Demóstenes Torres.
Prorrogo a Hora do Expediente para ouvirmos as
comunicações inadiáveis, tendo como primeira inscrita
a nobre Senadora Ana Júlia Carepa, do Partido dos
Trabalhadores, do Estado do Pará.
V. Exª dispõe de até cinco minutos, Senadora.
A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, reﬁro-me hoje a um assunto que
para nós particularmente é importante: a abertura dos
arquivos sobre a guerrilha do Araguaia.
A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região tomou uma decisão histórica ao mandar abrir
os arquivos das Forças Armadas a respeito da guerrilha do Araguaia.
Como diz o jornalista Elio Gaspari, o segredo daquela operação militar determinou a clandestinidade
da ação do Estado. O Araguaia não produziu inquéritos policial-militares, denúncias formais ou sentenças judiciais. Produziu uma nódoa em nossa história
e muito sofrimento entre muitas famílias daqueles 69
brasileiros que optaram pela luta armada para combater o regime de opressão que se abateu sobre todos
nós durante 20 anos.
Ressalte-se que o Presidente Lula já dera um
passo importante para o esclarecimento desses fatos
ao revogar o decreto editado pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, que preservava
o sigilo, por tempo indeterminado, dos documentos
ultra-secretos. Com isso, volta a regra anterior, que
estabeleceu o prazo máximo de 30 anos, prorrogáveis
por mais 30.
Com a decisão judicial de mandar abrir esses
arquivos, resgatando um direito do povo brasileiro de
saber o que é de fato um episódio tão importante na
nossa história, não há mais necessidade da indesejada
renovação por mais três décadas. Reforça essa crença a elogiável e muito elogiável decisão do Presidente
Lula de não recorrer da sentença e dar o curso à vitória que a sociedade espera, aﬁnal, após trinta anos,
a reconstrução de que dispomos sobre o Araguaia “é
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um exercício de exposição de versões prejudicadas
pelo tempo, pelas lendas e até mesmo pelas conveniências das narrativas. Delas, a mais embusteira é
a dos comandantes militares”. Isso foi o que disse o
jornalista Elio Gaspari.
Interessa-me, particularmente, que venham à
tona esses fatos, pois, sendo do Pará vi de perto o
que signiﬁcou para a população de Conceição do Araguaia e de tantos Municípios, não só de Conceição do
Araguaia, mas da região sul-sudeste do Pará, o episódio e as conseqüências sentidas até hoje, seja na
economia, seja na memória daqueles que ainda têm
presente o tormento de enfrentar a repressão sem
saber o motivo.
A chamada terceira fase da ação do Exército
brasileiro, na repressão ao movimento, recorreu a um
aparato bélico considerável, indo desde aeronaves
até armamento pesado e farto, a ﬁm de que não se
repetissem os fracassos veriﬁcados nas duas investidas anteriores. Embora houvesse número menor de
pessoas envolvidas, esse armamento era garantia do
otimismo no sucesso da operação.
Porém, o mais importante foi a disposição de intimidar, não aos guerrilheiros que estavam preparados
psicologicamente para o embate, mas a gente humilde
que, de alguma forma, já convivia há algum tempo com
os “paulistas” (como eram chamados os guerrilheiros),
embora não soubessem exatamente o que eles faziam.
Essa intimidação descambou para uma ação violenta
continuada, praticamente impondo às pessoas que
colaborassem com a repressão, sob pena de serem
acusados de colaborar com o “outro lado”, e eles diziam
que o outro lado era um mal para o País.
Essa rotina resultou em muitos crimes de tortura, queima de lavouras, fugas proporcionadas pela
ação do Exército, e é possível que isso esteja registrado nesses arquivos. Como, também, podem estar
nesses arquivos algumas ações governamentais, que
aparentemente nada tinham a ver com o combate à
guerrilha, mas que resultaram na ocupação daquele
espaço através da grilagem patrocinada com verba
oﬁcial. A ação dos Getats da vida, de fato, ﬁxou à terra
inúmeros fazendeiros à custa da expulsão de várias
famílias que ali nasceram e ajudaram a construir a
vida do Município.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – V. Exª
me permite um aparte?
A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Infelizmente não posso conceder aparte nas comunicações inadiáveis, senão eu concederia com todo o
prazer. E V. Exª, Senador Demóstenes, sabe disso.
Com essa “nova ordem”, imposta a partir da estratégia de extermínio da guerrilha, e com a necessidade
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de substituição da população, incentiva-se um frenético processo migratório modiﬁcando-se radicalmente
a política da região. São exatamente os fundamentos
desse quadro que interessam diretamente à toda sociedade brasileira ter acesso.
Agora, talvez algumas daquelas famílias poderão
saber o paradeiro dos restos mortais do seus entes
queridos e dar-lhes um enterro digno.
Porém, infelizmente, nem todos terão esse direito,
pois, segundo relato do coronel Pedro Correa Cabral,
em 1993, ao Jornal Correio do Tocantins – Marabá –
PA, muitos corpos foram levados para o Sul da Serra
das Andorinhas, onde foram incinerados com pneus
velhos e gasolina, fazendo uma fumaça tão escura e
espessa que podia ser avistada a quilômetros.
Ao que parece, com grande dose de razão, o
referido jornalista Elio Gaspari faz tal aﬁrmação, a julgar pelo que aﬁrmou o coronel Sebastião Rodrigues
de Moura, o malsinado major Curió, prefeito do Município de Curionópolis, de que não houve tortura nem
execução na história do Exército Brasileiro “Por que
iria fazer isso no Araguaia?”
Diante de tanta controvérsia, só resta fazer o que
a Justiça determinou e o Governo demonstra vontade
de cumprir. Por mais abjetos que sejam determinados
fatos, é direito da população saber o porquê de terem
ocorrido. Pode-se até entender que uma instituição
como o Exército Brasileiro tenha seus segredos militares. Porém, quando usurpou prerrogativas do poder
civil para, em nome da Nação brasileira, cometer atos
atentatórios à democracia e às leis internacionais das
quais o Brasil é signatário, então deve ele também
prestar contas de seus atos, mesmo que seja só para
que o povo tome conhecimento, mesmo que disso não
resulte punição. Só o fato de não se colocar nenhuma
instituição acima da lei já é um passo singular na consolidação do nosso regime democrático.
Para algumas pessoas, pode parecer uma polêmica “revanchista da esquerda brasileira” o fato de
esta querer a abertura dos arquivos da guerrilha do
Araguaia. Quero dizer que tal postura é, antes de
tudo, democrática, de defesa do Estado de Direito em
nosso País. Quando uma nação se dispõe a debater
seu passado, a repensar suas instituições, incluído
o Exército Brasileiro, ela demonstra maturidade para
enfrentar seus erros e vontade política de não mais
os cometer.
A abertura dos arquivos do Araguaia permitirá um
conhecimento mais profundo de um período histórico
de nosso País, possibilitará que as novas gerações
tenham conhecimento de ações do Estado repressivo
e, com certeza, fortalecerá nesses jovens os valores
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democráticos e a necessidade de defesa da liberdade
de opinião e da democracia em nosso País.
Dom Paulo Evaristo Arns já dizia: “A ditadura
deixa marcas por mais de cinqüenta anos depois de
seu ﬁnal”.
Uma nação se faz pela memória que seu povo tem
de seu passado, de suas instituições e de sua cultura,
Faz-se pelo orgulho de seu passado histórico.
A ditadura militar não foi derrotada pelas armas,
nem por um grande conﬂito social. Foi derrotada pelo
povo brasileiro, que soube se organizar e exigir a volta do Estado de direito, pelos movimentos sociais de
denúncias contra a tortura, pelo povo que derrotou os
governos militares nas eleições de 1974, 1978 e 1982
e, nessas lutas, construiu uma memória de repulsa às
formas ditatoriais de governo.
Abrir os arquivos do Araguaia é reforçar essa
memória, é defender cada vez mais a democracia, é
defender a liberdade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao segundo orador
inscrito para uma comunicação inadiável, o nobre Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, debatemos ontem,
de forma exaustiva, a medida provisória que visava estabelecer foro privilegiado para o Presidente do Banco
Central do Brasil. Houve uma discussão acalorada, em
que ﬁzeram uso da palavra todos nós, Senadores, e,
já que a matéria foi deliberada, o meu pronunciamento
neste instante pode parecer fora de tempo, inoportuno.
Mas volto a falar sobre o tema para deixar registrada
uma observação que considero da mais alta importância, sobretudo porque imaginava eu que, depois de
tanta discussão, o Plenário do Senador Federal estaria
convicto, consciente da necessidade de derrotarmos
aquela medida provisória. Isso não aconteceu. E eu
gostaria de registrar o fato de o Líder, nobre Senador
Aloizio Mercadante, ter dito, em bom som, de forma
eloqüente para todo o Brasil ouvir e apreciar, justiﬁcando a aprovação da medida, que não se justiﬁcava
a contrariedade de todos nós, Senadores. Disse ele
que o objetivo não era impedir que o Presidente do
Banco Central fosse julgado – prestem atenção –, mas
que se mudasse apenas o foro: em vez de ir para a
Justiça de primeira instância, fosse o processo para
uma instância superior, qual seja, o Supremo Tribunal
Federal. Disse ele – quero insistir – que “o presidente
do Banco Central não estaria a salvo de julgamento.”
Um belo discurso, uma bela justiﬁcativa. Embora não
seja ele advogado, naquele instante promoveu a de-
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fesa do Governo, da motivação que eu não considerei
ética por parte do Governo.
Vejam o seu objetivo claro, como consta da Constituição Federal. O art. 102 diz expressamente que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,
originariamente, entre outros, os Ministros de Estado.
Ora, a partir do instante em que a medida provisória dá
ao presidente do Banco Central o status de Ministro,
assegura-lhe o foro privilegiado, que é o julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal. E o Senador Aloizio
Mercadante disse: “Será julgado do mesmo jeito.” Mas
só que o art. 51, inciso I, diz:
Art. 51 – Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I – autorizar, por dois terços de seus
membros, a instauração de processo contra o
Presidente e o Vice-Presidente da República
e os Ministros de Estado.
Quando, nesta Legislatura, a Câmara dos Deputados, por dois terços, vai autorizar processar o atual
presidente do Banco Central? Nunca, em tempo algum, pois estamos vendo, no dia-a-dia das deliberações da Câmara, que nem maioria absoluta – metade mais um do Colegiado – a Oposição consegue.
Nem em deliberações de maioria simples a Oposição
consegue uma única vitória. Pois imaginem V. Exªs a
Câmara dos Deputados, por maioria especial de dois
terços, autorizar que o presidente do Banco Central
seja processado. Nunca! Jamais! E aí, sim, o Governo
conseguiu de fato toda a blindagem que desejava em
favor do Presidente Meirelles, para que não responda
a processo.
A ética do Partido dos Trabalhadores e desse
Governo, apregoada há mais de vinte anos, foi-se:
ninguém sabe, ninguém viu, e não teremos a oportunidade de vê-la praticada no dia-a-dia.
Era esse, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o tema que deveria e que pretendia assinalar, para que
ﬁque devidamente registrado o comportamento desse
Partido e desse Governo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Encerradas as inscrições para comunicação inadiável, vamos aguardar a chegada do Presidente José Sarney, que já está no recinto, para dar
início à Ordem do Dia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Arthur
Virgílio, pela ordem, e, em seguida, ao Senador José
Agripino.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sabemos que as medidas provisórias que chegam à Casa
já percorreram os três dias de praxe. Hoje seria o dia
de se votar de qualquer maneira. Ou seja, no primeiro
dia, algum Líder pode obstaculizar a votação da matéria; no segundo dia, também; no terceiro dia, não;
depende de consenso e se há quórum ou não. Independentemente de saber se o quórum é real ou não,
o PSDB, em comum acordo com o PFL e com o PDT,
manifesta-se contrário à votação de qualquer medida
provisória hoje.
O Governo tem todo o direito de colocar matérias para votação, mas nós pediremos veriﬁcação de
quórum e obstruiremos a sessão se for necessário,
basicamente por duas razões. A primeira porque consideramos pedagógico dizer ao Governo que, não havendo necessidade premente de se votar em cima do
laço uma matéria que pode ser relevante e que pode,
quem sabe, atravessar pela nossa garganta algum
jabuti, é melhor não fazermos. Precisam aprender de
uma vez por todas. A segunda razão é de ordem bem
prática: nenhuma das medidas provisórias tem o seu
prazo de validade vencendo hoje. Logo, todas podem
ﬁcar para terça-feira, pois, se não me engano, uma
delas vence na terça-feira e as demais vencem no
ano que vem.
Então, não há por que nos trazerem aquela velha pressa de tirar o Tiradentes da forca, porque as
pessoas que tentaram na época da Inconﬁdência não
conseguiram, e não seríamos nós a tirar o Tiradentes
da forca agora. A nossa colaboração foi dada, hoje,
na Comissão de Assuntos Econômicos, quando se
aprovou, brilhantemente, o Projeto de Parcerias Público-Privadas, com a participação essencial de toda
a Casa e, com muita ênfase, de Senadores da Oposição, como os Senadores Tasso Jereissati e Rodolpho
Tourinho e tantos de nós que, modestamente, demos
algum tipo de ajuda para que se compusesse um projeto mais nacional.
Sendo assim, não há nem pode haver preconceito do Governo quanto a estarmos nós boicotando
qualquer ação. Estamos, neste momento, até de maneira pedagógica, lavrando, mais uma vez, um protesto contra essa enxurrada de medidas provisórias que
atrapalham o funcionamento da Câmara dos Deputados e não têm a não ser apequenado o trabalho do
Senado Federal.
Como diz o nosso célebre apresentador popular, o Ratinho, é preciso ver se tem café no bule. Se
houver voto, deve-se votar. Do contrário, a sessão
cairá e ﬁcará adiada a Ordem do Dia para terça-feira,
porque a Oposição obstruirá a sessão de hoje caso o
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Governo insista em colocar em votação as matérias
que aí estão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nobre Líder Arthur Virgílio, de acordo
com a informação de V. Exª, que já anuncia também
a posição do PFL, e não tendo chegado a esta Presidência qualquer comunicação de acordo nem estando presente o Líder Aloizio Mercadante ou outro
Líder para falar em sentido contrário, a Presidência,
de acordo com a prática que vem sendo adotada pelo
Presidente José Sarney, encerrará a Ordem do Dia
para dar seqüência à sessão e conceder a palavra
aos Srs. Senadores e aos Líderes inscritos para se
pronunciarem após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – São os seguintes os itens adiados por
falta de acordo entre as lideranças:
ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 55, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 208, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 55, de 2004 (proveniente da Medida Provisória nº 208, de 2004),
que altera dispositivos da Lei nº 9.678, de 3
de julho de 1998, que institui a Gratiﬁcação de
Estímulo à Docência no Magistério Superior
e da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, e
dá outras providências.
Relatora revisora: Senadora Fátima Cleide
–2–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 56, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 209, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 56, de 2004 (proveniente da Medida Provisória nº 209, de 2004),
que dispõe sobre a tributação dos planos de
benefícios de caráter previdenciário e dá outras providências.
Relator revisor:

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

–3–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 57, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória
nº 210, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 57, de 2004 (proveniente
da Medida Provisória nº 210, de 2004), que altera dispositivos da Medida Provisória nº 2.22943, de 6 de setembro de 2001, que dispõe
sobre a criação, reestruturação e organização
de carreiras, cargos e funções comissionadas
técnicas no âmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, da Lei
nº 8.691, de 28 de julho de 1993, que dispõe
sobre o Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal
Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, da Lei
nº 9.650, de 27 de maio de 1998, que dispõe
sobre o Plano de Carreira dos servidores do
Banco Central do Brasil, da Lei nº 10.768, de
19 de novembro de 2003, que dispõe sobre
o Quadro de Pessoal da Agência Nacional de
Águas – ANA, e da Lei nº 10.871, de 20 de
maio de 2004, que dispõe sobre a criação de
carreiras e organização de cargos efetivos das
autarquias especiais denominadas Agências
Reguladoras, e dá outras providências.
Relator revisor: Senador Ney Suassuna
–4–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 211, DE 2004
Encontra-se sobrestando a pauta, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 211, de 2004, que abre, em favor
dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional, crédito extraordinário no valor
de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
reais), para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor: Senador Magno Malta
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–5–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 58, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória
nº 212, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 58, de 2004 (proveniente
da Medida Provisória nº 212, de 2004), que
altera dispositivos da Lei nº 9.266, de 15 de
março de 1996, que reorganiza as classes da
Carreira Policial Federal e ﬁxa a remuneração
dos cargos que as integram, e da Lei nº 9.654,
de 2 de junho de 1998, que cria a Carreira de
Policial Rodoviário Federal; institui a Gratiﬁcação Especíﬁca de Apoio Técnico-Administrativo à Atividade Policial Federal – GEAPF,
o Plano Especial de Cargos do Departamento
de Polícia Rodoviária Federal, a Gratiﬁcação
Especíﬁca de Apoio Técnico-Administrativo à
Atividade Policial Rodoviária Federal – GEAPRF e a Gratiﬁcação de Incremento à Atividade de Administração do Patrimônio da União
– GIAPU; e dá outras providências.
Relator revisor: Senador Paulo Octávio
–6–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 59, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória
nº 213, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 59, de 2004 (proveniente
da Medida Provisória nº 213, de 2004), que
institui o Programa Universidade para Todos
– PROUNI, regula a atuação de entidades
beneﬁcentes de assistência social no ensino
superior; altera as Leis nºs 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, 10.522, de 19 de julho de
2002, e 10.891, de 9 de julho de 2004; e dá
outras providências.
Relator revisor: Senador Rodolpho Tourinho
–7–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 60, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória
nº 214, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 60, de 2004 (prove-
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niente da Medida Provisória nº 214, de 2004),
que dispõe sobre a introdução do biodiesel na
matriz energética brasileira, altera as Leis nºs
9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de
outubro de 1999 e 10.636, de 30 de dezembro
de 2002; e dá outras providências.
Relator revisor: Senador Tião Viana
–8–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2004
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.501, de 2004 – art. 336, II)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
253, de 2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – “Exploração Sexual”, que altera o Título VI (dos crimes contra os costumes) da Parte Especial do Código Penal.
–9–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2004
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.510, de 2004 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2004
(nº 3.443/2004, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a instituir Serviço Social
Autônomo denominado Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial – ABDI, e dá outras providências.
Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável (aguardando leitura).
Dependendo de pareceres das Comissões de
Educação (Relator: Senador Eduardo Azeredo)
e de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999
(Votação Nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 64, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta parágrafo ao art.
57 e dá nova redação ao inciso XI do art. 84
da Constituição Federal (comparecimento do
Presidente da República ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa).
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Parecer sob nº 1.274, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Waldeck Ornelas, favorável
com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2002
(Votação Nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002,
tendo como primeiro signatário o Senador
Francisco Escórcio, que inclui § 8º no art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com a ﬁnalidade de ampliar a vigência
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef).
Parecer sob nº 119, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo)
que oferece.
– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2003
(Votação Nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 1, de 2003, tendo
como primeiro signatário o Senador Maguito
Vilela, que altera o § 3º do art. 100 da Constituição Federal, para determinar que os pagamentos de obrigações devidas aos idosos
sejam feitos em espécie e excluídos da obrigatoriedade de expedição de precatórios.
Parecer sob nº 549, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio Mercadante, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que apresenta.
– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003
(Votação Nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 2003
(nº 306/2000, na Câmara dos Deputados),
que acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo o Plano Nacional
de Cultura.
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Parecer favorável, sob nº 195, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Marcelo Crivella.
– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 22, DE 2000
(Tramitando em conjunto
com as Propostas de Emenda à Constituição
nºs 77, de 1999, e 28, de 2000)
(Votação Nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 22, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos
Magalhães, que altera disposições da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual.
Parecer sob nº 103, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges, favorável à matéria e pela prejudicialidade das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 77, de 1999, e 28,
de 2000, que tramitam em conjunto.
– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 77, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 22 e 28, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº
77, de 1999, tendo como primeiro signatário o
Senador Íris Rezende, que imprime força cogente à lei orçamentária anual, acrescentando
dispositivos ao art. 165 e alterando o inciso VI
do art. 167, ambos da Constituição Federal.
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2000
(Tramitando em conjunto
com as Propostas de Emenda à Constituição
nºs 77, de 1999, e 22, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº
28, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Pedro Simon, que dá nova redação ao inciso I do § 9º do art. 165, ao caput do art. 166 e
acrescenta novo parágrafo ao mesmo artigo
da Constituição Federal. (Dispõe sobre plano
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plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais).
– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 81, DE 2003
(Votação Nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 81, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Tasso Jereissati,
que acrescenta o art. 174-A à Constituição
Federal, para ﬁxar os princípios da atividade
regulatória.
Parecer favorável, sob nº 270, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
– 18 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2004
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 15, de 2004 (nº 575/98, na Câmara dos
Deputados), que altera o inciso IV do art. 20
da Constituição Federal. (Excluindo dos bens
da União as ilhas costeiras que contenham a
sede de Município).
Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Bornhausen.
– 19 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 9, DE 2003
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 9, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Sérgio Cabral, que adiciona um parágrafo ao art. 183 da Constituição
Federal, aumentando o tamanho máximo do
lote objeto de usucapião especial urbano em
cidades com menos de 300.000 (trezentos mil
habitantes).
Parecer sob nº 271, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José
Maranhão, favorável, nos termos da Emenda nº 1CCJ (Substitutivo), que oferece.
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– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 2003
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 87, de 2003, tendo como primeira signatária
a Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 89
do Ato das Disposições Constitucionais (dispõe
sobre a carreira dos servidores civis e militares
do ex-Território Federal de Rondônia).
Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.
– 21 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2003 (nº 5.119/2001,
na Casa de origem), que denomina “Rodovia
Milton Santos” a BR-242 (Bahia-Brasília), que
atravessa a Chapada Diamantina e o oeste
baiano.
Parecer sob nº 1.751, de 2004, da Comissão de Educação, Relator: Senador Valmir
Amaral, favorável com a Emenda nº 1-CE, que
apresenta.
– 22 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 254, DE 2004
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
254, de 2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a exploração
sexual, que altera o art. 241 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e
do Adolescente (dispõe sobre os crimes relativos a cenas de sexo explícito ou pornográﬁcas
envolvendo crianças e adolescentes).
– 23 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
255, de 2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a exploração
sexual, que altera dispositivos da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança
e do Adolescente (prevê o fechamento deﬁnitivo de hotel, pensão, motel ou congêneres,
quando hospedarem crianças e adolescentes

Dezembro de 2004

desacompanhados dos pais ou responsáveis,
ou sem autorização).
– 24 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 188, DE 2004
Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2004,
de iniciativa da Comissão Temporária criada
nos termos dos Requerimentos nºs 529, de
2003, 19, 164, 350, 444, 577 e 587, de 2004,
que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas e dá
outras providências.
– 25 –
REQUERIMENTO Nº 1.462, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.462, de 2004, do Senador Edison
Lobão, solicitando que sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 119, de 2001, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 26 –
REQUERIMENTO Nº 1.466, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.466, de 2004, do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando a retirada, em caráter
deﬁnitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 336,
de 2004, de sua autoria.
– 27 –
REQUERIMENTO Nº 1.517, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.517, de 2004, do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
367, de 2003, 21 e 36, de 2004, por regularem
a mesma matéria.
Requerimento nº 1.486, de 2004, de autoria do Senador Alvaro Dias, que requer, nos
termos do art. 70, combinado com o inciso IV
do art. 71 da Constituição Federal, bem como
nos termos do art. 215, do Regimento Interno
do Senado Federal, seja realizada pelo Tribunal
de Contas da União, em caráter de urgência,
inspeção nos convênios celebrados entre a
União e as pessoas jurídicas de direito privado
denominadas ANCA – Associação Nacional de
Cooperação Agrícola; CONCRAB – Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do
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Brasil e ITERRA – Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador José
Agripino e, em seguida, ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.
Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Senador Arthur Virgílio já falou por todos
nós, mas pretendo fazer mais um esclarecimento.
A posição que estamos adotando não é de impertinência. Até faremos um apelo pelo entendimento,
como houve hoje pela manhã, quando cumpriu-se o
acordo de se votar o Projeto das Parcerias Público-Privadas, cujo texto foi melhorado em virtude da colaboração dos Senadores, que, nas duas Comissões, CAE
e CCJ, introduziram modiﬁcações para melhor.
Ontem mesmo, a Oposição inteira poderia ter
obstruído a votação da Medida Provisória nº 207 e não
o fez, permitindo que os votos fossem dados e que o
resultado fosse conhecido. Trata-se de um gesto claro
de que à Oposição não interessa criar diﬁculdade ao
equilíbrio nacional e econômico tampouco perturbar
a ordem. O interesse é de uma relação cordata, em
termos.
Há sete medidas provisórias a serem votadas.
Não há acordo e existem matérias bastante polêmicas
sobre cujo teor nós, o Senador Arthur Virgílio e eu, já
nos reunimos para discutir com Lideranças do Governo e ainda não chegamos a um entendimento. A rigor,
até poderíamos iniciar o processo de votação, mas,
se prevalecer o “esticado de corda”, não nos restará
alternativas, em razão de não termos chegado a bom
entendimento como chegamos em matérias anteriores, a não ser exercermos o legítimo e democrático
direito de obstrução.
V. Exª, em muito boa hora e sabiamente, antecipa-se a tudo e declara a Ordem do Dia encerrada a ﬁm
de que possamos, na terça-feira, retomar os trabalhos
e – espero – com o consenso estabelecido.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência agradece as palavras de V.
Exª e esclarece que está apenas seguindo os mesmos
procedimentos adotados pelo Presidente José Sarney,
de acordo com as lideranças, visando sempre o bom
andamento dos trabalhos desta Casa.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres,
pela ordem e, em seguida, ao Senador Tião Viana.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, não
há muito o que dizer. Os Líderes Arthur Virgílio e José
Agripino já apresentaram suas posições, que também
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é a nossa. Vamos fazer o jogo do Legislativo. Democracia é assim: vence a maioria.
Ontem, o Governo usou o seu poder, aprovou
uma medida provisória inconstitucional e pronto. É um
direito seu fazer isso. Hoje, pelo que vejo, há 61 Senadores, número suﬁciente para votar e, portanto, o
Governo pode chamar os seus Senadores – que, presumo, estejam na Casa, não me parece que marcaram
presença e foram embora, devem estar em Brasília – e
votar, mas não com a colaboração da Oposição. Vamos
pedir veriﬁcação de quórum e obstruir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Tião
Viana, pela ordem.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, a Oposição colocou sua posição, e creio
que o Líder Aloizio Mercadante está ciente.
O dia de ontem foi de decisão importante na Casa.
Votamos uma matéria complexa, de alta diﬁculdade de
absorção pela Oposição. E é natural que, após a votação do Projeto das PPPs na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, fruto do entendimento e da união
da Oposição e Governo em prol da responsabilidade
política e social, haja, agora, uma manifestação a mais
de protesto da Oposição pelo excesso de medidas provisórias, que afeta todo o Congresso Nacional e traz
algum desconforto ao Executivo.
Ressalto ainda que nós, do Senado da República
e da Câmara dos Deputados, fazemos parte de uma
comissão designada pelos Presidentes José Sarney e
João Paulo para deﬁnir novas regras de tratamento das
medidas provisórias. Ou seja, os critérios de deﬁnição
de relevância e urgência e os procedimentos serão redeﬁnidos por essa comissão. Espero que o Parlamento
brasileiro, que tanta queixa tem feito ao excesso de medidas provisórias, emitidas não apenas pelo Governo
do Presidente Lula, mas nos últimos 15 anos, possa
estar pronto para tomar uma decisão que estabeleça
regras que favoreçam as relações institucionais entre
o Congresso brasileiro e o Executivo Federal.
Assim, encontraremos caminhos melhores e estaremos prontos para, na próxima terça-feira, votar
matérias de muita relevância e inquestionável mérito,
como, por exemplo, o Projeto do Biodiesel, do qual sou
Relator e que gerará, de imediato, na consolidação
da primeira fase, 300 mil empregos para famílias de
agricultores brasileiros, podendo alcançar 1 milhão de
famílias beneﬁciadas na atividade de economia rural.
Considero essa matéria muito signiﬁcativa e está
de acordo com as responsabilidades sociais e políticas
do Senado Federal.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a CPMI da
Terra, que foi instalada e estranhamente interrompida,
é objeto de nova iniciativa de instalação. E, ao que me
consta, já foi entregue à Secretaria-Geral da Mesa a
lista dos Senadores e Deputados Federais em número suﬁciente para a instalação, restando, para que se
consubstancie de fato, a publicação, a cargo da Presidência do Senado, da relação de assinaturas.
Gostaria de obter de V. Exª alguma informação a
respeito, porque nos preocupa o fato de a publicação
não ter chegado ao nosso conhecimento ainda.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem para falar sobre o mesmo tema.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para falar
em seguida sobre o mesmo tema.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência, obviamente, concederá a
palavra a todos que a solicitam. Antes, porém, anuncio,
como próximo orador inscrito, o nobre Senador Pedro
Simon e os Líderes que já se inscreveram.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-se, na verdade, da prorrogação da chamada CPMI
da Terra.
Ontem, mantive conversa com o Presidente José
Sarney, instado pelo Senador Alvaro Dias – a preocupação do Senador José Agripino é a mesma que me
assalta –, e acertamos inclusive que o Senador Alvaro
Dias e os seus companheiros interessados no prosseguimento dessa importante investigação recuariam
da pretensão de prorrogar a CPMI por um ano, para
realizá-la por cinco meses. E, se houvesse necessidade de nova prorrogação, o bom-senso do Congresso
não se recusaria a conceder novo prazo.
Contudo, acontece algo estranho, porque, seguidas vezes, temos notícia de que assinaturas são retiradas e, em seguida, apostas. Uma espécie de gato e
rato, sem que entendamos bem o cerne da questão.
Trata-se de algo que sequer podemos dizer que seja
matéria de Governo contra Oposição. É matéria que
visa a esclarecer as razões da violência no campo e
a propor aperfeiçoamentos na legislação, a ﬁm de que
a violência não se reproduza. É uma CPMI que visa a
tomar conta da aplicação correta do dinheiro público
destinado à terra.
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É uma CPMI, enﬁm, que tem serenamente ouvido as pessoas que podem contribuir para o seu desfecho com um bom relatório, e tem, sem dúvida alguma, alertado para problemas, entre os quais algumas
ameaças que pairam sobre e contra o agronegócio
brasileiro, que tem sustentando a saúde da balança
comercial brasileira.
Portanto, corroboro a preocupação do Senador
José Agripino, adiantando a V. Exª que o Presidente
José Sarney, ontem, já havia me dito que era bem razoável esse prazo, que não concordava com a idéia de
um ano para a realização da CPMI em questão, porque
um ano daria a idéia de uma comissão permanente,
mas que cinco meses seriam o tempo ideal. Isso foi
comunicado ao Senador Alvaro Dias.
Ontem, S. Exª estava tranqüilizado; hoje, voltou
a se intranqüilizar, dizendo que mais assinaturas haviam sido retiradas; e assinaturas retiradas, segundo
o Senador, por uma clara inspiração da maioria governista da Casa.
Gostaríamos, simplesmente, de observar duas
questões postas e prontas: uma, o esclarecimento da
questão e, a segunda, a CPMI prorrogada e funcionando a bem deste País.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Em função das palavras de V. Exª, nobre
Líder Arthur Virgílio, e das palavras do Líder José Agripino, a Presidência informa que foi lido hoje o requerimento de prorrogação com as devidas assinaturas.
O prazo estabelecido entre o Presidente José
Sarney, o Senador Alvaro Dias e V. Exª, os Líderes que
se reuniram, é 15/06/2005, e não 15/12, como inicialmente havia sido colocado no requerimento.
O requerimento foi retiﬁcado, e a Presidência, até
o presente momento, depois de lido o requerimento, não
recebeu nenhum pedido de retirada de assinatura.
Sabe V. Exª que existe um prazo regimental até
a meia-noite de hoje – como é praxe já adotada pela
Mesa desta Casa, a Presidência não pode presumir
–para que, amanhã, seja feita a publicação do que foi
lido hoje.
Portanto, até o presente momento, a Presidência não recebeu nenhum requerimento de retirada de
assinatura. O requerimento encontra-se em perfeitas
condições para o cumprimento daquilo que foi acordado,
podendo a CPMI funcionar até o dia 15/06/2005.
Era esse o esclarecimento que a Presidência devia ao nobre Líder José Agripino e a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Parabenizo a Mesa, Sr. Presidente, e agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª
tem a palavra.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de me referir às
observações feitas pelos Senadores José Agripino e
Arthur Virgílio.
Na reunião da CPMI da Terra, no dia de ontem, foi
fato que o Vice-Presidente Onyx Lorenzoni e também o
Presidente Alvaro Dias informaram que o requerimento
que estariam encaminhando à Mesa referia-se a uma
prorrogação de até um ano, mas a CPMI poderia perfeitamente analisar o fato de que esse período poderia
ser menor. O bom-senso iria deﬁni-lo. Porém, quando
veriﬁcamos, depois, o conteúdo do requerimento, de
fato, ele era de até um ano, o que fez com o Presidente José Sarney ponderasse junto ao Senador Alvaro
Dias que o período parecia exagerado. Agora, estou
sabendo por V. Exª que o requerimento é no sentido
de prorrogar os trabalhos até o dia 15 de junho próximo, havendo, portanto, seis meses de prazo adicional
para esta CPMI trabalhar.
Pois bem, com respeito aos desentendimentos
que ocorreram, eu gostaria de recordar que, desde o
começo, houve diﬁculdade nessa CPMI, primeiro, na
própria formulação das primeiras versões que pareciam
simplesmente querer endemoninhar o movimento social
no campo, especialmente o MST e outras entidades
que lutam pela realização da reforma agrária. Naquela ocasião, eu próprio, juntamente com o Deputado
Onyx Lorenzoni, propus que fosse feita uma redação
mais de acordo, e essa levou a um entendimento para
a formulação do requerimento de CPMI, em termos
de equilíbrio.
O que eu gostaria de ponderar, Sr. Presidente,
inclusive diante das desavenças que ocorreram, em
algumas ocasiões entre o Presidente Alvaro Dias e o
Relator João Alfredo e diversos membros dos componentes da CPMI, é que, para que ela possa chegar a
bom termo até o dia 15 de junho, faz-se necessário o
equilíbrio entre as partes. Se porventura, nós do PT,
da base de sustentação do Governo, quisermos utilizar
a CPMI unicamente para falar dos abusos que ocorrem por parte dos grandes proprietários de terra, às
vezes com propriedades ilegítimas, com propriedades
griladas e assim por diante, se formos apenas olhar
isso, sabemos que aqueles que defendem os proprietários rurais não vão aceitar apenas observar esse
ponto. Se, por outro lado, os proprietários rurais ou os
que os defendem quiserem usar a CPMI apenas para
endemoninhar as ações do movimento social para a
realização da reforma agrária, também não chegaremos a bom termo.
Então, faz-se necessário um caminho de equilíbrio
e de bom senso entre as partes, para que realizemos
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uma CPMI da Terra que realmente colabore para a viabilização do objetivo expresso pelo Presidente Lula: a
realização da reforma agrária, de acordo com a lei e
de maneira pacíﬁca.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Concedo a palavra à Senadora
Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – No momento em
que alguns Líderes se pronunciaram sobre a questão
da Ordem do Dia, para saberem se haveria votação
ou não, eu estava atendendo uma pessoa no cafezinho – sei que o Senador Tião Viana já explicitou a
situação.
Quero registrar que estaríamos encerrando a terceira sessão daquele nosso tradicional acordo sobre
as medidas provisórias que estão trancando a pauta.
Com exceção da medida provisória do Banco Central,
que foi votada ontem, todas as demais completariam,
no dia de hoje, a terceira sessão que estava prevista
no acordo.
Temos, ainda, alguns problemas, porque, por
exemplo, a segunda medida provisória da pauta não
possui relator designado. Há algumas conversações
que devem ser feitas para que a votação no plenário
possa ﬂuir de forma tranqüila.
Esta semana está sendo de trabalho produtivo.
Ontem, votamos um assunto polêmico; hoje, pela manhã, votamos por unanimidade o projeto da Parceria
Público-Privada e o regime de urgência.
Creio que realizamos um trabalho bom para a
nossa produção legislativa. Portanto, não vejo nenhum
problema pelo fato de não votarmos mais nenhuma
medida provisória. Estamos arredondando as negociações para que, na semana que vem, possamos
trabalhar de forma produtiva, como tem sido ao longo
dos últimos dias.
Volto a aﬁrmar que, das medidas provisórias que
estão, atualmente, trancando a pauta, talvez mereça
maior atenção a que trata do Prouni – Programa Universidade para Todos –, que sofreu uma mudança substancial na Câmara, a qual, provavelmente, deveremos
rever no Senado. Houve a primeira negociação hoje,
com a vinda do Ministro Tarso Genro ao Gabinete do
Senador Rodolpho Tourinho, Relator da matéria.
Para que não pairem dúvidas e não se pense
que aqui houve uma queda de braços, com a Oposição ameaçando não votar, eu quero dizer que estamos
trabalhando em um bom clima no Senado, com resultados positivos para o País. Que não ﬁque a marca de
que houve acirramento.
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Era o que eu queria registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O nobre Senador Tião Viana já havia
feito esse esclarecimento. V. Exª foi bem representada
por seu Líder e prevalece a máxima, Senadora Ideli
Salvatti, de que a minoria fala e a maioria vota.
A Presidência deseja fazer um esclarecimento a
V. Exª. Estão inscritos para falar depois da Ordem do
Dia os Senadores Marco Maciel, V. Exª, como Líder,
e o Senador Demóstenes Torres. V. Exª e o Senador
Marco Maciel não estavam presentes no plenário, por
isso a Presidência anunciou a palavra do Senador Pedro Simon, que solicitou à Mesa ser o próximo orador,
se houvesse a concordância dos Líderes.
A Presidência pergunta se V. Exª está de acordo.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, tenho o maior orgulho de ceder a palavra
ao Senador Pedro Simon, que tem precedência indiscutível nesta Casa, sempre.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª é sempre delicada e gentil, nobre
Líder Ideli Salvatti, e a Presidência agradece.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador
Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A mesma coisa eu
diria. Eu gostaria de pedir a palavra pela Liderança,
mas se o Senador Pedro Simon pretende falar, S. Exª
tem precedência sobre nós.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – As duas coisas ocorrerão, nobre Líder:
V. Exª ﬁca inscrito para falar após os outros Líderes e
a Casa vai poder ouvir o Senador Pedro Simon.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – A aula
do nosso amigo Pedro Simon, porque sempre é assim para nós.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador
Pedro Simon.
O SR PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a gentileza dos
companheiros, da nobre Líder do PT, do nobre Líder
do PMDB, do nobre Vice-Presidente Marco Maciel e,
principalmente, de V. Exª, Sr. Presidente.
Na verdade, pretendo falar de um assunto que
entendo, não tanto quanto imaginava, mas entendo.
Trata-se do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB,
o nosso velho MDB de guerra.
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Não é novidade, ao longo de nossa história, desde
1964, que o MDB tem vivido um longo percurso. Uma
história composta de horas de alegria e de horas de
tristeza; momentos de grande vitória e de grande ufanismo; momentos de grande mágoa, como as mortes
de Teotônio, Tancredo e Ulysses; momentos de fracasso, quando não tivemos competência para conduzir os
acontecimentos.
Por várias vezes, manchetes de jornais noticiaram que uma ou outra reunião seria a última, a que
acabaria com o PMDB, mas na verdade o Partido não
acabou.
Agradeço ao Senador Raupp a gentileza de terme cedido o seu tempo.
Na verdade, estamos indo para uma convenção
e todos se perguntam como estaremos na segundafeira.
O PMDB, hoje, tem um grupo ponderado e respeitável que defende a permanência do Partido no
Governo do Presidente Lula. Acreditam que a posição
do PMDB é a de dar continuidade ao trabalho conjunto
com o do Governo Lula. Não considero essa posição
nem vexatória e nem vergonhosa, mas responsável e
respeitável. Fui daqueles que recebeu com emoção
a vitória do Lula e acreditei que ele seria o Presidente que resolveria as utopias de todos nós, porque ele
parecia que iria satisfazer a expectativa de todos nós.
Reconheço que, hoje, penso diferente.
Existe um outro grupo que deseja o afastamento
do Governo, que deseja sair do Governo e que deseja
uma posição de independência. É respeitável a posição
desses companheiros. É respeitável que eles pensem
que o PMDB deva ter o seu condutor próprio, o seu
caminho próprio, buscando um programa, uma ação,
uma meta de luta, quiçá um candidato à Presidência
da República. Não há como deixar de reconhecer e de
respeitar essa posição.
Marca-se uma convenção. Não sei se era hora
de marcar convenção. Dá-se um prazo de 48 horas
para os membros do PMDB que estão no Governo
renunciarem. Se renunciarem, não sai a convenção;
se não renunciarem, sai a convenção. Não sei se um
prazo de 48 horas é uma fórmula, que a imprensa, de
certa maneira, colocou na forma de “ou dá ou desce”,
“ou sai ou ﬁca”. Acho que a imprensa nos colocou mal,
mas vamos para a convenção. Alguns já pensam em
não dar quórum para a convenção. Então, é uma luta
de ter quórum ou não ter quórum. Eu concordo que
se tiver quórum pequeno, perdem todos; se não tiver
quórum, perdem todos mais ainda.
Pois eu estou aqui fazendo uma proposta, modéstia à parte, com a autoridade de Presidente do velho MDB do Rio Grande do Sul, de onde, ao longo de
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toda história do Partido, muitas vezes saíram as propostas, as soluções e as idéias que equacionaram o
nosso velho MDB.
Não posso deixar de recordar que vivemos em
um período tremendo. Primeiro, o MDB era ﬁsiológico.
A Revolução criou Arena e MDB e o MDB não possuía
sequer sete Senadores para fazer o Partido. O Presidente Castelo Branco pegou um da Arena e disse:
“Vá lá para o MDB para ter sete e poder haver partido”.
Era um Partido de mentirinha, de faz-de-conta. O MDB
nasceu assim, porque as Lideranças foram cassadas,
expurgadas e esse era o seu destino.
Com o tempo, o MDB adquiriu maturidade, autoridade, credibilidade, prestígio, respeito da sociedade;
identiﬁcou-se com a vontade popular. E a Arena, ao
contrário, afastou-se dos princípios, que pareciam heróicos, do Movimento de 1964 e tornou-se um Partido
que fracassou e gerou tortura, violência, fracassos na
Economia.
O MDB foi crescendo, foi crescendo, mas anarquicamente, com várias divisões, cada um pensando à
sua maneira. Tinham umas ﬁguras do MDB que queriam
uma revolução; tinham outras do MDB que queriam a
guerra armada; havia uns caras do MDB que queriam
a guerrilha; havia outros caras do MDB que queriam o
voto em branco; outros caras do MDB queriam a extinção do Partido; outros queriam a renúncia coletiva; e
havia uns caras do MDB que queriam o Partido organizado. E tudo era MDB. O povo não podia dar conﬁança:
conﬁava nas teses, mas não conﬁava no MDB.
Foi uma célebre reunião. Foi numa célebre reunião
que surgiu a “Carta de Porto Alegre”. Todo o MDB se
reuniu em Porto Alegre e debatemos, durante quatro
dias, todas as Lideranças nacionais. Depois de quatro
dias, surgiu a “Carta de Porto Alegre” e o MDB, nesse
momento, apresentou as bandeiras da sua luta:
1 – Assembléia Nacional Constituinte;
2 – Anistia;
3 – Diretas Já;
4 – Fim da tortura.
Essas eram as quatro bandeiras de luta do MDB.
O MDB que fosse à rua, que fosse às lutas, que falasse
na Câmara, no Senado, nas Assembléias Legislativas,
nas Câmaras de Vereadores, nas lideranças sindicais a
respeito dessas quatro teses. Fora disso, luta armada
e renúncia não eram em nome do MDB.
Quando o MDB passou a ter uma unidade, quando passou a ter um pensamento, quando passou a
ter uma tese, foi crescendo, foi crescendo e o povo se
identiﬁcou com ele. E o povo veio ao MDB: no auge da
Assembléia Nacional Constituinte e das Diretas Já, o
MDB e o povo eram a mesma coisa. Foram milhões de
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pessoas. E quando o Governo, usando de mais uma
violência, cercou o Congresso Nacional, violentando,
impedindo as pessoas de entrarem para votar – e foi
rejeitada a Emenda Dante de Oliveira –, quando parecia
que seria a derrocada da democracia, o MDB fez com
que o Dr. Ulysses aceitasse a tese de Tancredo Neves
para o colégio eleitoral. À primeira vista, isso parecia
um escândalo, porque o MDB dizia que o colégio eleitoral era uma imoralidade, era um desmerecimento da
democracia, dizia que não era eleição. Mas fomos ao
colégio eleitoral. O Dr. Tancredo dizia: “Vamos ao colégio para destruí-lo”, e o destruímos. Assim terminou
a ditadura e veio a democracia.
E justiça seja feita, o Dr. Sarney convocou a Assembléia Nacional Constituinte, deu a anistia, convocou as Diretas Já e terminou a tortura. Mas lamentavelmente o Dr. Sarney, com todo o respeito que tenho
por ele – e é muito – não era o Dr. Tancredo. A morte
do Dr. Tancredo determinou um outro período do MDB,
um período de equívocos, de erros, um mais grave do
que o outro. E agora estamos nessa situação.
Domingo vamos nos reunir. O que é que esperam?
Esperam que não haja quórum, e isso seria a desmoralização total do PMDB, provavelmente a atual direção
do PMDB caia fora, vá embora. Ou esperam que, havendo quórum, seja determinada a expulsão daqueles
que estão no Governo, e isso seria o esfacelamento do
PMDB, porque a metade do PMDB cairia fora.
Venho, com muita sensibilidade, fazer uma proposta a ambas as partes do PMDB, ao velho MDB. A
convenção está marcada. Ela tem de sair. Da forma
como foi colocada, 48 horas, acho difícil que os Ministros do PMDB saiam do Governo. É uma forma muito
atabalhoada, é pouco provável que isso aconteça.
Lembro-me aqui de um fato antecedente. Itamar
Franco assume a Presidência da República com a
cassação do mandato do ex-Presidente Collor. O Congresso decreta a cassação do ex-Presidente Collor e,
no lugar do Collor, assume o Itamar. Eu dizia, como
Líder do Governo, que o Governo Itamar tinha a responsabilidade do Congresso Nacional. O Collor foi
eleito pelo povo e o Congresso afastou um Presidente
legitimamente eleito pelo povo. Conseqüentemente, o
Congresso tinha a grande responsabilidade no Governo do Sr. Itamar.
E o PT, que participou da CPI e concordou com
tudo, na hora de participar do Governo – o PT, naquela
época, era um outro PT –, disse: “Não vou participar.” E
eu ﬁquei encarregado de fazer essa ligação. E era um
daqueles que dizia ao Itamar: “Nós temos de ter alguém
do PT, se quisermos fazer um governo de união e de
entendimento”. E convidamos a Deputada Erundina, do
PT, o que provocou uma revolução. A Erundina, que era
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Deputada, aceitou o Ministério no Governo do Itamar.
A Erundina afastou-se, foi considerada licenciada do
PT enquanto estivesse no Governo Itamar. Ficou um
ano, não sei quanto tempo. Depois, saiu do Governo
Itamar e seguiu o seu curso no PT.
Acho que na convenção de domingo, poderíamos decidir: ou nos afastamos do Governo Lula ou
nos mantemos em uma posição que considero importante, uma oposição com independência crítica. Tem
gente que olha e ri, dizendo que isso não existe, que
ou se é Governo, ou se é Oposição, ou ainda se está
em cima do muro esperando quem pague mais para
ir para um ou para outro lado.
Nós, do PMDB no Rio Grande do Sul, fomos maioria por muito tempo. Éramos maioria na Assembléia
Legislativa quando a eleição era direta. Então, o MDB
ia eleger o governador, que tinha maioria ampla na Assembléia. Cassaram tantos Deputados quantos foram
necessários para eleger o Coronel Peracchi Governador. Quatro anos depois, cassaram tantos Deputados
quanto foram necessários para nomear o Coronel Triches Governador. Nós, do MDB, ﬁzemos uma oposição
radical. Não há outro Estado em que se tenha cassado,
prendido e torturado tanto como no Rio Grande do Sul.
Ali, do outro lado, no Uruguai, estavam Jango, Brizola,
os Líderes cassados em todo o Brasil.
Entretanto, resistimos e debatemos. Criamos uma
CPI – a primeira no Brasil – para provar a tortura dentro
do DOPS no Rio Grande do Sul, com o assassinato
do Sargento Manuel, do Caso das Mãos Amarradas. A
nossa Oposição era dura, radical. Mas eu dizia, como
chefe da Oposição: “Somos oposição ao Governador;
somos oposição a esse Governo, mas não somos oposição ao Rio Grande do Sul. O que é bom para o Rio
Grande do Sul é bom para o MDB”.
Nos jornais de hoje, chama-me a atenção uma
manchete enorme: “Depois de trinta anos, o Rio de
Janeiro vai ganhar um pólo petroquímico”. Pois o pólo
petroquímico, que era para ser do Rio, foi para nós,
Rio Grande do Sul. Foi pela nossa luta que o pólo petroquímico está no Rio Grande do Sul há trinta anos.
Fui presidente da Comissão que lutou para levar o pólo
petroquímico, assim como lutou para levar Aços Finos
Piratini. O que era para o Rio Grande do Sul, estávamos
unidos; o que era Governo, éramos contra.
O que estou querendo dizer é que vamos fazer
um governo que não vai se somar à oposição do PSDB,
do PFL, do PDT. Se somarmos e ﬁzermos uma maioria radical de oposição no Congresso Nacional, este
Governo não dura muito, porque ele tem vários motivos para estar num momento de instabilidade – e não
é bom a instabilidade. Não é bom termos um período
em que voltem os tempos da interrogação.
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Entretanto, no PMDB, podemos exercer uma
posição da maior importância e do maior signiﬁcado,
uma posição em que poderemos dar a palavra, com
independência votar a favor daquilo que é importante
ou negar aquilo que não importa. E os cargos que estão no Governo estarão lá no Governo. Não falarão em
nome do MDB; mas estarão no Governo. E teremos um
espaço para caminhar. Ao invés de o Partido explodir
na segunda-feira, teremos um espaço para caminhar,
um espaço para os que querem organizar um programa, uma idéia, uma ideologia, um pensamento, para
os que pensam que, de um lado, o PSDB teve oito
anos e não fez o que se imaginava e, de outro, o PT
que já completou dois anos e não fez nada do que se
imaginava. Logo, há um espaço vazio, aberto, para se
fazer uma proposta, para se propor um plano que seja
efetivo, que seja concreto, que seja viável, para que não
aceite a idéia de que as utopias morreram e os sonhos
desapareceram e que, com Fernando Henrique ou com
Lula, a solução é essa que o Banco Central apresenta
da mesma forma, com os mesmos pensamentos. Podemos apresentar essa tese. Podemos levá-la adiante,
e teremos um Partido com credibilidade.
Dirijo-me ao Presidente do Partido, Michel Temer;
dirijo-me ao Líder do PMDB, o bravo companheiro do
Senado; ao Líder na Câmara; ao Presidente José Sarney; aos nossos Vice-Líderes; dirijo-me à Executiva
do PMDB; às direções estaduais, e faço um apelo: o
velho MDB tem condições de sair de mais essa. Tem
condições de dar a volta. Tem condições de dar uma
resposta.
Sentimos, hoje, uma angústia muito grande. Não
há ninguém em Partido nenhum que possa dizer: “Estou
feliz onde estou”. O PT, quando estava na Oposição,
era quase uma unanimidade; no Governo, enfrenta divergências que se chocam entre os sonhos de tantos
e a triste realidade de outros.
No PFL, no PSDB, no PDT e no PTB, como no
PMDB, a angústia é real, a interrogação é real. Nesse
quadro, é normal que se dê ao PMDB o direito de fazer
mais uma caminhada, a possibilidade de apresentar
uma proposta. O PMDB precisa apresentar-se à Nação e percorrer o País, debatendo e contracenando.
Respeito e considero importante o debate entre PFL/
PSDB versus PT. Entretanto, é um debate de quem
estava no Governo, há oito anos, mas agora critica o
PT, que está no Governo agindo da mesma maneira.
Nós do PMDB temos autoridade para dizer que discordamos dessa atitude há oito anos, assim como o
fazemos agora; que apoiamos o Governo há oito anos
e o continuamos apoiando agora. Temos a independência para falar nesse sentido.
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Por isso, é fundamental que haja a mínima chance de os companheiros, em vez de esvaziarem a convenção, permitirem sua realização com quorum. Na
convenção, em vez de bancarmos os leões – quem
está aqui está; quem não está será expulso –, devemos continuar abrindo as portas: o nosso caminho é
esse, a nossa tese é essa, a nossa bandeira é essa.
Os companheiros que estão no Governo e quiserem
ﬁcar que permaneçam. Estarão afastados enquanto
lá estiverem. Mas as portas estão abertas para continuarmos.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador Pedro Simon, estou há 36 anos no PMDB, do qual tenho o
maior orgulho. Nunca fui ﬁliado a outro partido. Muitos
criticam o PMDB, mas é um partido extremamente democrático. É o único que permite dissidência sem coação, nem expulsão. Na última eleição para Presidente,
apoiávamos em convenção o Senador José Serra, e
inúmeras pessoas que hoje solicitam a convenção e
até falam em expulsão votavam em Lula já no primeiro
turno, e ninguém foi expulso. A dissidência de Orestes
Quércia, Roberto Requião e José Maranhão foram entendidas pelo fato de o PMDB ser democrático. Hoje,
o Partido está formado de muitos segmentos: o dos
magoados, que enfrentaram o PT e desejam, pelo calor
da eleição, escolher uma posição; o dos que estão ouvindo a mosca azul e pretendem o espaço e a legenda
para tornarem-se candidatos – são vários, inclusive
os que estão ouvindo o zumbido grande do besouro
mangagá, mais alto do que o da mosca azul –; o dos
saudosistas, que não esperam nada e apenas buscam
entender, sem sequer se preocuparem com a governabilidade; o dos que intentam mudar a interlocução
do Partido, fazendo pura e simplesmente tudo nesse
sentido; e o dos que querem continuar no Governo a
qualquer preço. Há outras facções menores, mas essas
são as principais. No entanto, a reunião da Executiva,
lamentavelmente, constrangeu-nos muito pelo fato de
a nossa proposta não ter sido apresentada em votação.
Houve uma proposta verbal alternativa, que foi alterada
três vezes, durante a discussão. No ﬁm, ninguém sabia
o que tinha votado, tanto que o resultado da votação,
primeiramente, foi 10 a 6 e, depois, passou para 8 a 7,
porque houve mudança de votos. O Presidente votou
para empatar e depois deu o voto de minerva. Foi algo
que nos causou constrangimento. Mas o que mais nos
constrangeu foi o fato de darem 48 horas para os Ministros de Estado saírem. E o Presidente Lula estava
no Peru, não sei se chegou hoje. Não há aviso prévio

Sexta-feira 10

41881

de 48 horas. Isso parece justa causa! Foi algo constrangedor. O que queríamos e queremos é a data da
convenção. Esperemos os Prefeitos tomarem posse e
marquemos para depois que tivermos uma das duas
casas congressuais. Isso seria mais plausível. Lamentavelmente, o PMDB não é formado de pessoas de
boa-fé como V. Exª. Há alguns que querem resolver
no aqui e agora. Poderíamos sentar e discutir a proposta de V. Exª, que é plausível. Tentarei defendê-la,
mas não dizendo “aceito”; devemos sentar para discutir. O que temos de fazer é manter a união do PMDB,
que é sua única força. O Partido é grande, porque é
unido. A onda de desunião pode fragmentá-lo. Louvo
a atitude de V. Exª de buscar uma saída. Infelizmente,
se continuarem esses critérios que estão vigendo, a
Paraíba não virá à convenção, nem Alagoas, Ceara,
Rio Grande do Norte, Amazonas, Amapá, Tocantins;
não virão, enﬁm, quinze Estados, o que será uma lástima. V. Exª tem razão: será uma lástima. É melhor não
vir, para enfrentar o MR-8 e o MST – cada Governador está trazendo uma torcida –, sem palavras sérias
como as de V. Exª. Vou conversar com o Líder sobre
se há possibilidade. Temos até domingo para discutir,
mas não nos termos em que foi imposto. Quarenta e
oito horas para os Ministros de Estado saírem é dureza! Uma senhora, a única mulher presente, disse: “O
senhor está sendo muito mal-educado com os Ministros; está tratando-os pior do que os serviçais de sua
casa. Na minha casa, quando vou dispensar alguém,
dou 30 dias de aviso prévio; o senhor está dando 48
horas. O senhor sabe o que está dizendo?” Então, ﬁco
muito preocupado com aquelas posições e grato de
ver que V. Exª está lucubrando, pensando soluções.
Quem sabe, encontrará caminhos. Parabéns, Senador Pedro Simon!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço
o aparte de V. Exª. Sei do prestígio que V. Exª tem junto
ao nosso Líder e creio que o Senador Renan haverá
de entender. S. Exª é uma pessoa ponderada, responsável, preocupada com o futuro. Somos uma Bancada
de 23, 24 Senadores, temos a obrigação de manter
a maioria e o compromisso sagrado de eleger o Presidente do Senado, alguém do PMDB. Se não é o Dr.
Sarney, porque não passa a emenda da reeleição, será
alguém da Bancada do PMDB. Nesse compromisso,
há os 18, a que V. Exª se refere, e eu, que não estou
entre eles, mas que também tenho o mesmo compromisso, porque sou da Bancada do PMDB e defendo
isso. Agora, precisamos compenetrar-nos, Senador
Ney Suassuna. A primeira idéia é exatamente a de que
todos venham. Virão todos. A segunda parte do nosso
trabalho, da qual me encarrego, é a de que a convenção aconteça sem o MR-8, sem grupo organizado de
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quem quer que seja. A última foi feita assim. Podemos
fazer uma convenção serena, tranqüila.
Aliás, podemos sentar-nos à mesa antes, Senador, talvez amanhã, na sexta-feira ou no sábado, para
encontrar uma fórmula e levá-la à convenção. Isso é
viável. Na verdade, é o que estou fazendo aqui.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador Pedro Simon?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V.
Exª um aparte, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
Senador Hélio Costa. Em seguida, ouvirei o Senador
Mão Santa.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Muito obrigado pelo aparte, Senador Pedro Simon. Fiquei até
emocionado com o discurso que V. Exª pronuncia.
Vejo, na ﬁgura de V. Exª, o PMDB que aprendi a amar
e do qual me orgulho. V. Exª representa o PMDB de
Ulysses Guimarães. O PMDB de que fala é o de Severo Gomes, de Teotônio Vilela. Mas ﬁquei surpreso,
ao participar da reunião do PMDB ontem. De repente, um cacique do Partido disse que sairíamos daqui
de qualquer jeito e iríamos à convenção no domingo.
Para que houve a reunião? Por que razão convocaram
os Líderes do PMDB, para decidir se haveria, ou não,
reunião, se já estava decidido previamente que, qualquer que fosse o resultado, haveria convenção? Lamentavelmente, isso não é democrático. Não ouviram
sequer a voz de Minas Gerais, que atualmente possui
o maior número de Deputados Federais, um Senador
com 3,5 milhões de votos, que tem mais de mil vereadores. Não ouviram!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Respeito a
posição de V. Exª, mas se ﬁzermos uma análise, cada
lado tem uma série de argumentações a fazer. A essa
altura, temos que tentar encontrar um entendimento,
se ele é possível de ser feito até domingo.
V. Exª está desabafando – é correto que o faça
–, mas não é procurando os equívocos, os erros, que
são muitos, de todos nós – a começar por mim – que
vamos chegar a uma solução. Mas, se buscarmos
uma tentativa de entendimento, de repente poderemos
transformar o limão numa limonada. Não é a primeira
vez, repito, que se esperava a implosão do MDB e ele
terminou encontrando uma saída salomônica. É o que
deveríamos tentar fazer agora. Temos que tentar. Se,
aﬁnal, conseguimos uma saída quando o inimigo estava com armas e canhões, cercando-nos, e saímos,
não será agora, democraticamente tranqüilos, que não
encontraremos uma solução.
Agradeço muito o aparte de V. Exª.
Senador Mão Santa, concedo o aparte a V. Exª.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro
Simon, V. Exª deu ao País seu testemunho da história
do MDB. E ninguém melhor do que V. Exª, que viveu e
construiu, para contar a história do PMDB. Mas, quero
falar do PMDB muito recente, de agora. V. Exª, com
essa história, desde Bento Gonçalves, Alberto Pasqualini, Getúlio Vargas, João Goulart, Brizola, sintetiza toda essa grandeza política do Rio Grande do Sul.
Mas o PMDB bem recente, do Senado, era para estar
destruído no começo da nossa Legislatura, não fosse
V. Exª, com o espírito de São Francisco, pregando a
união onde havia a discórdia. O PMDB estaria acabado logo no começo. Fui convocado pelo Líder Renan;
ali seria uma bomba. Foi anunciada a votação; e só
éramos vinte de acordo com a determinação. Ele só
tinha dez ou onze, alguns com representante; e nós
lá. Havia um outro grupo. V. Exª e eu, mais velhos e
sofridos que o Senador Renan, dissemos: “Não faça
essa eleição agora”. Ele ia ser eleito pela Bancada,
mas talvez perdesse aqui para o Presidente José Sarney. Mas estava marcado! Eu disse que tivesse calma;
não ia aconselhá-lo. Lembro Petrônio Portella – pois vi
o drama que enfrentou – quando disse: “Se há prazo,
não há pressa”. Temos prazo. Hoje é dia 20 de janeiro
e será no dia 02 de fevereiro”. Aí V. Exª se prontiﬁcou
a ir ao que apelidei de “Iraque” – foi lá na Paraíba de
Ney Suassuna, onde estavam Quércia, Presidente José
Sarney, e eu fui o seu cireneu, acompanhando V. Exª.
Só nós dois tivemos a coragem de contar a verdade no
“Iraque”, e V. Exª renunciou. V. Exª, dos vivos, é o maior
Líder do PMDB – Ulysses Guimarães está encantado
no fundo do mar, e V. Exª está encantando e enchendo de esperança o nosso Partido. V. Exª renunciou. V.
Exª é o maior Líder natural que todos nós queríamos.
Então, quando o espírito de São Francisco pousou, V.
Exª abdicou. E saiu a forma, Presidente Sarney, com
a renúncia de V. Exª, porque você é o maior de todos
nós. E quero dar a minha posição: sou do Piauí, por
cujo hino, que Alberto Silva representa, se fez o Brasil respeitar o monumento da vitória do Jenipapo, que
tornou este País grandioso. Numa luta, o piauiense é
o primeiro que chega. Quero me apresentar e ter o
direito, que ninguém me tira, de escolher o meu líder
no PMDB. O meu líder é V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Senador.
Concedo o aparte ao Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Meu caro Senador Pedro Simon, V. Exª lutou no Rio Grande do Sul,
Estado das grandes batalhas, em favor da democracia.
Acabou de resumir, com o talento que tem, as lutas até
chegarmos às Diretas Já! Relembro a V. Exª um pequeno, mas grande detalhe. V. Exª esqueceu o “P”. Do
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MDB – eu estava aqui, e V. Exª também – hoje somos
apenas cinco daquela Legislatura: V. Exª, eu, Alvaro
Dias, Roberto Saturnino e José Sarney. E aqui também tínhamos Tancredo Neves, que não era do MDB.
Fizemos um partido chamado PP – Partido Popular. O
MDB de V. Exª só tinha cinco aqui dentro: Marcos Freire, V. Exª, Teotônio Vilela, Orestes Quércia e Saturnino
Braga. No PP, éramos 17. Fizemos aquele acordo e,
depois, partimos para a fusão. Os 17 do PP e os cinco
do MDB formaram o PMDB. Há um fato importante. O
menor Estado talvez tenha sido esquecido. O Senador
Mão Santa, às vezes, coloca-me nas alturas e agradeço-lhe sensibilizado. No entanto, o Piauí, geralmente,
não está à frente dessas lutas, como o Rio Grande do
Sul. Fizemos a fusão do MDB com o PP de Tancredo
Neves. O Presidente Figueiredo não queria a fusão,
porque não desejava que houvesse um Partido forte
aqui dentro. Éramos 17 do PP, mais cinco do MDB, totalizando 22. Naquele tempo, eram somente 48 nesta
Casa. Os lugares ﬁcavam vazios, sentávamos onde
queríamos. Foram os votos do Piauí, Senador Pedro
Simon, trazidos por mim, que determinaram a situação.
Quiseram impedir–me. Em determinado momento ﬁz
uma pergunta: se eu deixar de trazer os votos do Piauí
não vou faltar com minha palavra a Tancredo Neves, que
era o grande líder de todos nós nesta Casa? Empenhei
minha palavra; trago os votos do Piauí: são cinco. Ele
disse: só precisamos disso, senão perdemos, porque
o Presidente Figueiredo não quer a junção de PP com
MDB. Então, como foram os votos do Piauí, sinto-me
como o fundador do PMDB e peço a V. Exª que coloque o “P” no lugar, porque senão ﬁcamos falando em
MDB, que era pequeno, mas o PP era grande, como
agora o PMDB é grande.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.
Muito obrigado.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – V. Exª propõe – e tem o meu apoio – esta junção. Já brigamos
tantas vezes! Outra coisa: no Piauí criei a Arena 2. Eu
enfrentei a situação, porque lá só havia uma Arena,
que era a 1. Quando fui governador, criei a 2, e dela
caminhamos até chegar ao PP – o PP era a Arena 2 –,
que depois se tornou PDS e, em seguida, PMDB. Quero cumprimentar V. Exª e faço votos de que daqui para
domingo, sentados a uma mesa, reunindo o PMDB, o
partido que pode, o partido que tem o maior número de
prefeitos, de vereadores, cheguemos à união nacional.
Como governador propus a união de todas as forças
pelo Piauí; V. Evª propõe um PMDB independente. Digamos que não fosse assim, mas é na discussão que
encontraremos a fórmula. Vamos nos sentar à mesa.
Parabéns a V. Exª que traz à nossa consideração uma
proposta de paz e de união. Parabéns!
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado.
V. Exª, Senador Tebet, talvez ...
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Pedro Simon, vou ser rápido...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Primeiro
estou falando eu. Ainda não lhe dei o aparte.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Pois não;
desculpe-me.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª,
Senador Ramez Tebet, é uma ﬁgura muito importante
no Partido no momento que estamos vivendo. Pelo seu
passado, por sua história, pela credibilidade e respeito
que tem, de todas as áreas do Partido, V. Exª é uma
ﬁgura muito importante e pode nos ajudar, falando com
A, B e C, que sempre o estão procurando.
Se V. Exª nos ajudar a procurar essas pessoas
para fazermos a reunião, talvez V. Exª seja um dos personagens mais importantes de hoje a domingo.
Ouço V. Exª com o maior prazer.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Pedro Simon, agradeço as referências de V. Exª e quero
ser muito breve. Primeiro, se há alguém com autoridade para ocupar a tribuna do Senado em defesa da
paz dentro do PMDB, esse alguém é V. Exª. Considero
V. Exª o ícone de todos nós, aquele que tem história
primeiro. Em história dos vivos do MDB, hoje PMDB, V.
Exª é o que detém a maior autoridade. V. Exª fala, com
toda certeza, representando a voz daqueles que já se
foram. Tenho certeza de que Ulysses, Teotônio e Tancredo falariam o que V. Exª está falando. Em segundo
lugar, V. Exª sabe que comungo do seu ponto de vista.
Conversei com V. Exª e, da mesma forma, dirigi-me a
todos, porque antevi esse quadro, que só existe porque faltou diálogo dentro do PMDB. O entendimento
que V. Exª busca é o mesmo a que me proponho. V.
Exª é o general. Serei o soldado raso, para buscar o
entendimento junto com V. Exª. E acredito nele. Por
quê? Quando as coisas estão no fundo do poço, ou
parecem estar no fundo do poço, aí surge a grande
esperança. A conﬁança ressurge, como Fênix ressurgiu
das cinzas. Aí podemos encontrar o verdadeiro caminho e efetivamente contribuir para o País que todos
queremos. Cumprimento V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É com
muita emoção que ouço o seu aparte. Com muita
emoção. V. Exª sabe – mas sei mais ainda – o que
representa V. Exª dizer que vai trabalhar de hoje até
domingo para esse entendimento. V. Exª haverá de falar, e pode falar com todos, e todos falam com muita
alegria com V. Exª, que tem credibilidade, autoridade
e respeitabilidade para dizer que é hora de buscarmos
esse entendimento.
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Companheiro Valdir Raupp, que teve a gentileza
de me ceder o seu tempo, ouço o seu aparte com o
maior prazer.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Senador
Pedro Simon, foi com muito prazer que cedi o meu
tempo a V. Exª, por entender que esse assunto não
podia esperar. O que eu iria falar certamente pode
esperar um pouco mais. V. Exª tem autoridade para
falar sobre o PMDB – sobre o MDB e o PMDB. Estou
no PMDB há 25 anos, já estou no quinto mandato, e
ele é o Partido do coração. O PMDB pode até voltar a
MDB, mas foi ao PMDB que me ﬁliei em 1979. Trata-se
de um Partido grande e de respeito. Não será em uma
convenção que uma ala ou outra venha a ganhar que o
Partido vai diminuir, pois ele já resistiu muito. Quantos
outros partidos foram criados, quantos outros partidos
saíram do MDB e do PMDB? O PMDB foi o grande
guarda-chuva que deu guarida, na época da ditadura,
às pessoas que queriam fazer oposição ao governo
militar. Então, cumprimento V. Exª por esse brilhante
pronunciamento que, com certeza, é conciliador. Tenho
certeza absoluta de que, se V. Exª fosse o Presidente
do PMDB, essa convenção seria diferente – equilibrada, conciliadora, como V. Exª sempre tem tratado os
assuntos do PMDB. Parabéns!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De coração, muito obrigado a V. Exª.
Um companheiro de lutas também não vive uma
hora muito fácil no seu PT, o nosso bravo Senador
Eduardo Suplicy. Lembro, quando ele estava sozinho aqui, como foi difícil sua posição singular diante
de oitenta Senadores. No entanto, ele manteve com
dignidade, correção e bravura as velhas e históricas
bandeiras do PT.
E, naquela época, quantas vezes estivemos juntos, Senador? Quantas vezes estivemos do mesmo
lado, com a mesma bandeira, a mesma idéia, às vezes
até lutando por coisas muito diferentes, como aparece aí hoje.
Concedo o aparte com o maior prazer a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Pedro Simon, hoje V. Exª fala do seu Partido. Em
algumas ocasiões, quando me pronunciava a respeito
de situações do meu Partido, o PT, sempre V. Exª teve
a gentileza de dizer uma palavra de sabedoria e bom
senso. V. Exª é um dos mais ilustres e brilhantes Parlamentares da história do Congresso Nacional e representante desse Partido do qual, pelo menos antes de existir
o PT, fui também membro, o MDB – de 1977 até 10 de
fevereiro de 1980. Quero dizer que, como sempre, sinto
V. Exª como um irmão, uma pessoa que tem objetivos
para o Brasil muito próximos dos que tenho na minha
vida e que me levaram a ser fundador e membro, até
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hoje, do Partido dos Trabalhadores. Quando V. Exª aqui
realiza seus pronunciamentos, tenho muita vontade de
dizer ao Presidente Lula que é bom ouvir as ponderações de V. Exª, por sua independência, sua forma de
agir, sua consciência, e pela história que carrega dentro de si, pela democratização, por justiça neste País.
O Presidente Lula deveria ter, no Palácio do Planalto,
alguém atento às palavras de V. Exª. Desejo a V. Exª e
ao PMDB que, nesse encontro importante, na convenção de domingo, sobretudo diante das ponderações e
do apelo ao bom senso de todos, se possa chegar a
uma eventual unidade de ação. Que sua palavra seja
ouvida, facilitando que se encontre um caminho, o mais
construtivo possível, para o Brasil, para os ideais que
foram aqueles de Ulysses Guimarães e de V. Exª, do
melhor que o PMDB até hoje produziu para o Brasil.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço a V. Exª e posso dizer, Senador, que, em minhas
orações noturnas, nunca esqueço o Presidente Lula.
Peço a Deus que o proteja e oriente. Estou convencido
de que o Presidente Lula é um homem de bem. Estou
convicto, a minha consciência me diz que ele é um homem sério. As suas origens, o que sentiu e passou não
é algo que tenha esquecido; é algo que tem dentro de
si. Estar num palácio, cercado de poder e de ﬂores e,
muitas vezes, de pessoas que o louvam, sem ter profundidade, pode afastá-lo. Não sei se o Presidente Lula
me escuta ou não, mas eu sempre falo: posso criticá-lo,
mas torcendo para que seu Governo dê certo.
Meu bravo amigo, Senador Tasso Jereissati, Governador do Ceará quando eu governava o Rio Grande
do Sul, V. Exª é testemunha das dramáticas lutas que
vivemos, das diﬁculdades que tivemos de viver quando éramos praticamente o maior Partido da história do
Brasil. Naquela altura, se naquela célebre reunião dos
governadores, quando estávamos lá reunidos, antes
de ir à casa do Dr. Ulysses Guimarães, tivéssemos
encontrado um entendimento, talvez a história fosse
diferente neste País. Desde aquela época, tenho uma
admiração extraordinária por V. Exª. V. Exª é uma pessoa que ponderou o seu posicionamento na dignidade,
na seriedade, na ﬁrmeza. Tenho mágoa de não tê-lo no
meu Partido, mas tenho orgulho de tê-lo como amigo,
ainda que noutro Partido.
Com o maior prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Muito obrigado. V. Exª sabe muito bem que essas palavras proferidas por V. Exª têm para mim um signiﬁcado especial.
Aprendi a admirar os políticos brasileiros justamente
naquela época em que tive oportunidade de conhecer
a grande geração do MDB e de com ela conviver. Iniciando a vida política, eu tinha em V. Exª e em Miguel
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Arraes referências da vida pública. Aquela convivência
foi para mim um aprendizado muito importante sobre
aquela época, sobre o nosso Partido, sobre o espírito público, sobre o patriotismo de verdade, sobre a
coerência com a história de vida de cada um e sobre
a atuação política no dia-a-dia, principalmente de V.
Exª. Talvez V. Exª se lembre de que, naquele momento
– eu ﬁcava, muito mais do que qualquer outra coisa,
admirando a posição de cada um –, o nome de V. Exª
foi lembrado por mim como solução, como o candidato à Presidência da República que poderia nos fazer
conseguir resolver o impasse que vivíamos, o qual,
infelizmente, não conseguimos superar. De lá para cá,
apesar de não termos tido mais a mesma convivência
– recuperamos a convivência de novo recentemente –,
a minha admiração por V. Exª só cresceu. Isso se deu
por várias razões, mas queria aqui, neste momento em
que V. Exª fala do PMDB, citar uma em particular, que
é a sua devoção ao Partido que V. Exª ajudou a fundar.
Tenho certeza absoluta de que só vamos ter democracia forte neste País, democracia robusta e consolidada,
quando houver partidos fortes, identiﬁcados, transparentes, com um programa claro, e quando a população
reconhecer nesses partidos um determinado ideário.
Talvez, dentre os políticos brasileiros, V. Exª seja o
maior exemplo de homem de partido. Conheço as posições de V. Exª muito bem e sei que inúmeras vezes
tem discordado da direção, da orientação, das próprias
posturas do PMDB. No entanto, como ninguém, tem
se dedicado a esse Partido, continua devotado a esse
Partido, com a convicção democrática de que a vida
partidária é fundamental para a democracia pela qual
V. Exª tanto lutou neste País. V. Exª assim age mesmo
quando discorda de posições do PMDB, mesmo quando
é injustiçado ou até marginalizado dentro do Partido de
que V. Exª é fundador. Portanto, essa discussão que V.
Exª abre sobre o Partido merece de todos nós, mesmo
não sendo do PMDB, uma grande reﬂexão, principalmente nos dias atuais, em que vemos políticos novos
trocarem de partido como quem troca de camisa, com
a mesma facilidade. Lemos, nos jornais, que fulano foi
eleito por um partido, passou para outro partido e está
pensando em ir para um outro; que o governo cooptou
fulano para aqui e para ali. Brinca-se sem cerimônia
com a democracia e com as instituições democráticas
deste País. Por ser V. Exª uma referência, estou aqui
para dizer publicamente do meu respeito e da minha
admiração por sua ﬁgura política, talvez das mais importantes da história desta Casa.
O SR. PEDRO SIMON (PDMB – RS) – Senador
Tasso Jereissati, a minha admiração por V. Exª é grande e a minha alegria é intensa ao ouvir esse aparte.
O prestígio de V. Exª é muito grande em Porto Alegre,
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principalmente nas classes empresariais e intelectuais.
Lá, quando me perguntam se conheço o Senador Tasso
Jereissati, do Ceará, que foi Governador, digo que não
somente o conheço, como o Senador é meu vizinho
de porta. Com isso, ganho uma credibilidade enorme,
pois eles consideram ser isso algo fantástico.
Quando quase todos os Governadores do Brasil eram do MDB, havia apenas um Estado em que o
Governador não era do MDB, que era Sergipe. Esse
Governador agora é o nosso ilustre Senador Antonio
Carlos Valadares, a quem tenho a honra de conceder
um aparte.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Senador Pedro Simon, como disse V. Exª, fui
eleito Governador de Sergipe, em 1967, pelo PFL.
Meu adversário, que consegui vencer, era do PMDB.
Entretanto, anos depois, ainda no Governo, tive o privilégio de andar junto com o PMDB em várias campanhas eleitorais. Quero destacar neste instante – por
isso o aparte que faço ao discurso de V. Exª – o papel
preponderante desempenhado por esse Partido em
favor da redemocratização do nosso País, a sua luta
desenvolvida não apenas no âmbito do Congresso Nacional, durante o regime discricionário, como também
nas ruas deste País, sob o comando daquele grande
brasileiro desaparecido num momento trágico para a
nacionalidade, o Deputado Ulysses Guimarães.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – V. Exª, Senador Pedro Simon, como disse o
Senador Tasso Jereissati, é um Senador do PMDB que
mantém a sua coerência e de quem, em nenhum momento nesta Casa, alguém jamais desconﬁou, seja do
seu Partido ou de outro qualquer. Jamais se colocou
em dúvida a sua ﬁdelidade à pregação que o PMDB
trouxe ao Brasil para transformar o nosso País num
país desenvolvido, num país democrático. Por isso, V.
Exª é um exemplo que deveria ser seguido por quantos
participam da vida política e partidária do nosso País.
Aliás, o Rio Grande do Sul é a prova mais evidente da
bravura do homem brasileiro, fez uma revolução para
redemocratizar o Brasil e derrubar a República Velha,
levando o nosso País – depois, com Getúlio Vargas – a
uma nova era. Quero parabenizar V. Exª e dizer que o
PMDB é necessário ao Governo, porque precisamos
da governabilidade. Participando ou não do Governo,
o PMDB é imprescindível. E mais imprescindível ainda
é a participação de V. Exª na tribuna, nas Comissões e
no Congresso Nacional, para dar, com sua experiência, o aconselhamento de que o Governo Lula precisa,
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a ﬁm de acertar mais ainda em favor do Brasil. Meus
parabéns a V. Exª!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Concedo um aparte ao Senador Garibaldi Alves
Filho.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Senador Pedro Simon,
interrompo-o, com todo respeito e admiração, para
alertá-lo sobre seu tempo.
V. Exª concedeu um aparte ao Senador Garibaldi
Alves Filho, a quem peço ser breve, em virtude de haver
uma lista bastante extensa de oradores inscritos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a gentileza. O Senador Garibaldi Alves Filho é o último aparteante.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Sr.
Presidente, peço permissão a V. Exª para manifestar
ao Senador Pedro Simon a minha solidariedade ao
discurso de S. Exª. Sei que, a esta altura, é muito difícil se falar em união do PMDB. Somente um homem
público como V. Exª teria condições de promover essa
união, caso o PMDB estivesse reunido aqui para ouvilo. Quero dizer que, na modéstia da minha participação,
se V. Exª precisar da minha palavra, estarei ao seu lado
nessa proposta, nessa missão quase impossível que
é unir o PMDB a esta altura. Quando V. Exª estava falando, lembrei-me de uma história e peço licença aos
paraibanos para relembrá-la rapidamente. O Ministro José Américo de Almeida falava na Paraíba como
candidato a Senador, na fronteira com o Rio Grande
do Norte, e dizia: “Estou falando baixo para que os
rio-grandenses-do-norte não ouçam que um homem
como eu, que dediquei a vida inteira à Paraíba, ainda
está precisando pedir votos de casa em casa, de rua
em rua”. Assim, digo ao Senador Pedro Simon: “V. Exª
tem autoridade para falar muito alto, mas fale baixo,
porque, senão, todos ﬁcarão envergonhados de perceber que V. Exª está falando e poucos são os do PMDB
que estão ouvindo V. Exª”. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço sinceramente a V. Exª e também, pela tolerância,
ao Sr. Presidente.
Encerrando, espero que nesta Convenção o passado do nosso Partido, espiritualmente, esteja presente;
que a ﬁrmeza, a sobriedade e o pragmatismo do Dr.
Tancredo Neves estejam presentes; que o comando,
a visão e a convicção nas idéias do Dr. Ulysses Guimarães estejam presentes; que o sonho, a garra, a
coragem e a bravura de Teotônio Vilela estejam presentes.
Espero que nós, seus descendentes, ainda que
sem as suas qualidades, tenhamos a humildade de
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dar um passo adiante para que aquilo que o Senador
Garibaldi diz ser quase impossível não seja tão difícil
e se torne realidade. Que segunda-feira as manchetes dos jornais possam dizer: “Ainda não foi desta vez
que o MDB acabou”.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP)
– Senador Marco Maciel, V. Exª tem a palavra por vinte
minutos, pela Liderança do PFL, de acordo com o art.
14, inciso II, alínea “b” do Regimento Interno.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pela Liderança do PFL. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores, tomou
posse, mês passado, na presidência da Comissão
Européia, órgão executivo da União Européia, o Dr.
José Manuel Durão Barroso, ex-Primeiro Ministro de
Portugal.
Homem de intensa vivência política, percorreu
a hierarquia partidária, da administração e política de
seu país até a função de Chefe de Governo Português,
deixando o cargo de Primeiro-Ministro por ocasião de
sua indicação para presidir o órgão que coordena as
atividades da bem-sucedida organização que está reuniﬁcando o Velho Mundo, dilacerado, no passado, por
inúmeras guerras, inclusive as duas únicas de caráter
mundial ocorridas em grande parte no seu território, as
quais deixaram marcas profundas até nossos dias.
O Velho Mundo transforma-se na Nova Europa, berço da Civilização Ocidental, ainda com suas
metrópoles milenares e povos vitimados por conﬂitos
políticos, étnicos e religiosos, conquanto amantes do
desenvolvimento e da paz. Durão Barroso assume o
cargo, nos albores do século XXI, no instante em que
estão sendo escritos os futuros capítulos da nova História e desenhados os mapas da Geograﬁa Política e
Econômica do milênio, com novos e grandes perigos,
mas com novas e imensas esperanças.
A maior signiﬁcação de sua posse, sendo de
destacar ser ele um grande amigo do Brasil, é ocorrer
após a aprovação do texto da Constituição da União
Européia, a qual deverá ser submetida à homologação
dos parlamentos nacionais ou consulta popular – referendo ou plebiscito – das 25 nações hoje integrantes
do bloco, cujo objetivo é dispor, de maneira solidária
e consistente, sobre as relações entre os seus Estados-membros.
Além da Comissão Européia, órgão executivo
composto por comissários representantes dos Esta-
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dos-membros, agora presidida por Durão Barroso, a
União Européia, conforme prevê a nova Constituição,
contará, em sua estrutura organizacional, com o Parlamento Europeu, constituído de até 750 deputados
eleitos pelos países membros; o Conselho Europeu,
formado por Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros, colegiado responsável, entre outras
competências, pela indicação do nome de Durão Barroso para o cargo no qual acaba de ser conﬁrmado pelo
Parlamento Europeu; o Conselho de Ministros, formado
por ministros representantes dos Estados-membros; o
Tribunal de Justiça da União Européia, o Banco Central
Europeu e o Tribunal de Contas; também integram a
União Européia, além dos já citados diferentes órgãos
consultivos e agências especializadas.
Todo esse exitoso processo é resultado de um
longo percurso que se inicia com a Comunidade Européia do Carvão e do Aço – CECA, em 1951, reunindo
a Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo. Ao CECA seguiu-se a Comunidade Européia de
Energia Atômica – Euratom e outras iniciativas de sucesso como o recente Tratado de Maastricht, em 1992.
Desde o início, a Europa preocupou-se mais com instituições supranacionais, assumindo atividades antes
consideradas como internas de cada país. Daí para a
coordenação de assuntos tais como agricultura, cultura, energia, meio ambiente, transporte, segurança e
outros foi bastante natural. Em conseqüência, a União
Européia é um mercado comum, com o livre movimento
de pessoas, capitais, bens e serviços.
Faço este registro, Sr. Presidente, para observar
que esses passos evolutivos da União Européia merecem reﬂexão em nosso País, sobretudo em face do
processo de integração regional que opera no Mercosul, iniciado em ﬁns da década de 80, época em
que cheﬁava o Governo brasileiro o Presidente José
Sarney. Ademais, durante o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, além do fortalecimento
e ampliação do Mercosul, inclusive com o ingresso
da Bolívia e do Chile como membros associados, foi
deﬂagrada, no ano de 2000, a idéia da integração de
toda a América do Sul, abrangendo todos os 12 países
da América Meridional.
Vale relembrar que a reunião inaugural desse
processo de integração ocorreu em Brasília, entre os
dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2000, sob a
coordenação do Presidente Fernando Henrique Cardoso, evento que tive a oportunidade de participar como
Vice-Presidente da República.
Conhecemos os diferenciais entre a União Européia e o Mercosul, a começar pelo tempo de vida das
duas organizações: um medido em muitas décadas,
posto que, como lembrei há pouco, a União Européia
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iniciou seus passos em 1951, com a Comunidade Européia de Carvão e Aço; o outro em poucos lustros.
Outra diferença relaciona-se com guerras continentais,
a Europa permanente vítima das maiores já ocorridas;
no Mercosul, a maior delas há mais de 130 anos. Somos povos – salvo a Guiana, o Suriname e a Guiana
Francesa, na visão mais ampla da América do Sul
– quase que com o mesmo idioma, com histórias paralelas ou convergentes, com nossos ancestrais vindos
em grande parte do Velho Mundo.
Sr. Presidente, a maior diferença entre União
Européia e Mercosul, suponho, é a ﬁlosoﬁa inicial que
orientou cada um dos blocos. Na Europa, a visão estratégica supranacional; aqui, a questão se centrou
mais na visão comercial.
É bom lembrar que a aprovação da Constituição
Européia terá impactos muito relevantes nos campos
cultural, social, econômico e jurídico. Este último parece
transformar a União Européia numa confederação, ou
talvez, se não estou equivocado, em algo mais ousado,
em estado federal, com a renúncia, em pontos relevantes do exercício pleno da soberania, de determinadas
matérias sensíveis, como moeda e câmbio, inclusive
com um Banco Central comum, relações exteriores
marcadas por diretrizes ﬁxadas através do Conselho
Europeu. Ademais, é bom não esquecer que já existem
– constituídos, e em pleno funcionamento – o “Parlamento Europeu”, um poder legislativo eleito nos países
membros, e o Poder Judiciário supra-estatal.
Não há tempo, Sr. Presidente, para citar todos
os avanços em outras áreas, no comércio, economia,
ciência, tecnologia, emprego, intercâmbio cultural e
políticas compensatórias para os países membros de
menor nível de renda.
O que vislumbramos na União Européia, destaque-se, é algo que ocorre em menor grau, em outras
partes do mundo, nestes tempos de globalização: o
Nafta – Acordo de Livre Comércio da América do Norte;
a APEC – Associação de Cooperação Econômica da
Ásia e do Pacíﬁco; o Caricon – Comunidade do Mercado Comum das Caraíbas; e, aqui próximo de nós, a
CAN, –Comunidade Andina.
Esses fatos nos conduzem à imprescindibilidade
de remover os obstáculos que impedem o pleno desenvolvimento do Mercosul e seu corolário lógico: a ALCSA
– Área de Livre Comércio Sul-Americana, instituição
que enseja a integração de toda a América Meridional.
É evidente, friso, que não estou preconizando açodadamente queimar etapas, pois como disse certa feita
o poeta Edson Régis: “A pressa aniquila o verso.”
É bom salientar que os países do bloco europeu
possuem níveis cultural e econômico mais avançados
do que o nosso: mão-de-obra altamente educada e
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treinada; capital, relativamente abundante; instituições
políticas estáveis; administrações públicas eﬁcazes;
processo de industrialização concluído – muitas das
conquistas, aliás, foram alcançadas, na Europa, já ao
longo do Século XIX e início do Século XX.
Sr. Presidente, retornando ao início de meu pronunciamento, concluo com o registro de meu júbilo
pessoal, o qual, suponho, corresponde ao sentimento desta Casa e do povo brasileiro, em ver o Dr. José
Manuel Durão Barroso, com sua formação e experiência humanísticas, presidindo a Comissão da União
Européia neste momento signiﬁcativo para a Europa
com repercussão em todo o mundo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alberto Silva,
2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI)
– Concedo a palavra ao Senador Demóstenes Torres,
pela Liderança do PFL. V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela
liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores: “A autocracia autoritária pode
operar sem que o povo perceba o seu caráter ditatorial”. (Raimundo Faoro)
O Governo do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, possui obsessão pelo Brasil grande. Talvez por isso ora tem surtos
estadonovistas ora tateia os bordões de 1964. Sem
falar de quando se deixa envaidecer por aspirações
amazônicas e passa a liderar a libertação da América Latina e d’África. Mesmo que não consiga tanto,
o Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu, se dará
por satisfeito se convencer o Brasil a aceitar as suas
ambições no setor de infra-estrutura.
O Ministro só está esperando esta Casa aprovar
o projeto de lei da Parceria Público Privada – PPP, para
lançar as bases do neogigantismo brasileiro. Munido
de profundas intenções patrióticas, o plano do Governo
Lula é fazer do programa de infra-estrutura do Brasil
uma ponte para mais quatro anos do PT no poder. A
idéia é passar um mata-borrão nos dois primeiros anos
que foram, positivamente, uma negação da atividade
administrativa do Estado e pensar em obras.
O jeito petista de governar, que tem conversão
ﬁngida pelo social e professa política econômica que os
próprios economistas do Partido chamam de “agiotagem”, vai usar a PPP para fazer as vezes de empreendedor e ver o que Duda Mendonça pode fazer na tevê
para convencer que é preciso um segundo mandato
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para o Presidente Lula conclua o conjunto dadivoso
de ediﬁcações.
Acredito que o instrumento legal da PPP pode
ser sadio no momento em que o Brasil está à beira
de um colapso de infra-estrutura e apresenta o menor
índice de investimentos desde o Milagre Econômico
da década de 1970. Tenho por outro lado razões sobejas para não conﬁar na capacidade gerencial deste
Governo para envergar iniciativa desta monta. Ainda
que haja o concurso formidável do Fundo Monetário
Internacional, que em sua máxima benevolência, prometeu, segundo o Ministério do Planejamento, desonerar do cálculo do superávit primário as inversões
em infra-estrutura.
A editora Abril lançou há um mês o Anuário Exame 2004-2005, cujo primeiro exemplar foi doado ao
Presidente Lula, onde são reunidas as mais completas
informações sobre a infra-estrutura no Brasil. Ao todo,
o documento apresenta mais de 1.500 dados com a
abrangência dos setores de energia; petróleo e gás; saneamento básico, telefonia e transporte. Além de fazer
uma radiograﬁa e avaliar as condições de cada setor,
o Anuário Exame lista as principais obras necessárias
para sustentar o desenvolvimento do País.
O trabalho relaciona os impactos dos investimentos em infra-estrutura e trata dos gargalos que
impedem o crescimento, como a falta de estabilidade
jurídica e a excessiva carga tributária. Neste raio-X do
Brasil, elaborado a partir das mais importantes fontes
de instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, com a colaboração dos maiores especialistas, vê-se que superar o desaﬁo da infra-estrutura é
responsabilidade demais para um governo cuja maior
característica é o “paradão”.
Srªs e Srs. Senadores, o Anuário Exame, em primeiro lugar, faz uma avaliação geral da infra-estrutura.
O resultado mostra um País de bases comprometidas.
Dos 16 segmentos pesquisados, nenhum vai bem,
nove estão mal, como geração de energia, portos e
rodovias, e sete requerem cuidados, ou seja, estão em
condições razoáveis como a telefonia, os aeroportos
e a transmissão de energia. Para avaliar a infra-estrutura brasileira, o Anuário Exame valeu-se de cinco critérios: características do marco regulatório; questões
legais; questões tributárias, questões institucionais e
investimentos.
O primeiro segmento pesquisado foi o de geração
de energia. Conforme os dados apresentados, o Brasil
ocupa a décima posição entre os principais produtores
de energia no mundo, 97% das residências dispõem
do serviço, sendo que 84% da matriz energética estão centrados no modelo hidrelétrico. O País começou
a adquirir autonomia energética na década de 1950,
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teve o auge dos investimentos 30 anos depois, quando
foram aplicados mais de US$12 bilhões. Há três anos,
no entanto, por conta da falta de um marco regulatório,
o setor está praticamente parado.
Se for verdade que o País não tem a curtíssimo
prazo, risco de racionamento, o “apagão” ronda por
aí, uma vez que o sistema trabalha praticamente no
limite. Tanto é uma temeridade que a Ministra Dilma
Rousseff declarou que o País podia ﬁcar tranqüilo que
não há risco de abastecimento até 2010.
Observem que esse tímido crescimento da economia já é desaﬁador para a capacidade de produção de
energia. Para se entender a equação, de acordo com
Exame, em 2003, foram realizados investimentos de
R$3,5 bilhões pelo setor público e R$1,5 bilhão pela
iniciativa privada. Estima-se ser necessário um aporte
de R$15 bilhões anuais para garantir a oferta adequada de energia.
Na verdade, a privatização do setor ﬁcou pela
metade e, agora, novas regras estão sendo testadas,
quando se poderá avaliar melhor o interesse do capital privado.
Outros grandes entraves ao desenvolvimento
energético são a excessiva carga tributária e as questões institucionais ligadas ao ambiente. Conforme informações do próprio Ministério das Minas e Energia,
45 hidrelétricas contratadas estão com as obras paralisadas por falta de licenciamento ambiental.
Se fôssemos escolher o setor que mais espelha
a crise de infra-estrutura do Brasil, certamente o saneamento seria o escolhido. O Anuário Exame indica
números que situam o Brasil em condições muito abaixo
do que é mediano para o Terceiro Mundo, a exemplo
da Região Norte, que possui uma cobertura de água
tratada de 66% e 4,5% de esgoto, contra uma média
nacional de 80% e 48% respectivamente. Falta água
de qualidade para 35 milhões de brasileiros. Este é um
investimento público por natureza, mas o Governo Federal vem convertendo R$1,7 bilhão anual em redes de
água e esgoto, quando seria preciso seis vezes mais,
durante 20 anos, para zerar o passivo. Na avaliação
geral, o setor vai mal em todos os quesitos. “Falta um
marco regulatório desde 1986, quando foi extinto o
Plano Nacional de Saneamento Básico”. Há conﬂitos
de interesses entre Estados e Municípios sobre a competência de concessão do serviço. A carga ﬁscal das
empresas é elevada e gira em torno dos 20%.
A gerência de resíduos sólidos é outra divisão
do saneamento básico que joga as estatísticas brasileiras de infra-estrutura no lixo. Mais de 20% dos rejeitos coletados no País são depositados a céu aberto e apenas 37,2% são acondicionados corretamente
em aterros controlados. “Fortaleza, Belo Horizonte e

Sexta-feira 10

41889

Rio de Janeiro já estão com a capacidade dos seus
aterros praticamente esgotada”. O segmento também
possui má avaliação em todos os parâmetros, sendo
que uma das principais críticas que se faz diz respeito à inércia legislativa do Projeto de Lei Nacional de
Resíduos Sólidos.
Sr. Presidente, conforme aﬁrma o texto do Anuário Exame, ao lado do saneamento básico, o setor
de transportes está praticamente abandonado e a
pé quanto às iniciativas governamentais. Para que
se tenha noção do derrocamento, trabalho do Centro
de Estudos de Logística da Universidade do Rio de
Janeiro conﬁrma que os investimentos recuaram, no
período de 1975 a 2002, quase 2% do PIB para 0,2%
do Produto Interno Bruto.
Quando aﬁrmo a minha desconﬁança da capacidade motora do Governo Lula de tocar as PPPs, baseiome no comportamento do Ministério dos Transportes,
no gerenciamento dos investimentos, na conservação
e ampliação da malha. Hoje são investidos em média
R$1,4 bilhão; R$8 bilhões a menos do que demanda
o setor. Segundo levantamento realizado pela CNT
– Confederação Nacional dos Transportes, “75% das
rodovias estão em condições precárias”. O documento
menciona que além de estar em frangalhos, o sistema
rodoviário tem extensão muito limitada. “O Brasil tem
dezessete quilômetros de estradas para cada mil quilômetros quadrados de área, um décimo da concentração existente nos Estados Unidos”. Do 1,7 milhão
de quilômetros de estradas do País, apenas 160 mil
são pavimentadas. Na avaliação geral do setor, Exame
resume que não há o que se fazer além de o Governo Federal investir na recuperação e na expansão da
malha rodoviária. Ainda não houve providência minimamente satisfatória neste sentido.
Dentro dos transportes, a situação é também
bastante grave no complexo portuário do Brasil, que
trabalha no limite e foi bastante mal avaliado nas questões institucionais, com a apresentação de problemas
como alta carga de impostos, custo operacional até
cinco vezes maior do que a média mundial e excesso
burocrático. “A operação portuária responde a 11 órgãos
ministeriais que não trabalham em conjunto”, informa o
documento. Nos portos privatizados, há equipamentos
modernos e elevado emprego de tecnologia, mas falta
mão-de-obra qualiﬁcada. Como não podia deixar de
ser, os investimentos aplicados são insuﬁcientes, e o
setor caminha para a exaustão. De acordo com Exame,
em 2003 a iniciativa privada investiu R$250 milhões; e
o Governo Federal, outros R$50 milhões, enquanto é
demandado R$1,6 bilhão “para dotar os portos brasileiros de condições mínimas de operação”.
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O setor ferroviário está em expansão no Brasil e
oferece grande potencial para o Projeto das PPPs. Há
interesse da iniciativa privada em investir, tanto que as
empresas concessionárias aplicaram volumes expressivos “na recuperação da malha e na aquisição de vagões e locomotivas”. De acordo com o Anuário Exame,
enquanto o setor privado investiu R$1 bilhão no ano
passado, devendo dobrar o aporte em 2004, o Governo
Federal entrou com modestos R$50 milhões.
Para se entender a indisposição do Governo Lula
para gerenciar a manutenção do País, o documento
da Editora Abril destaca que, em todos os segmentos
analisados, os recursos da Cide “não estão sendo aplicados pelo Governo em infra-estrutura de transporte,
sua destinação original”. A Ferrovia NorteSul é um
exemplo. Para terminar a obra são necessários US$1,6
bilhão. Em julho, a Valec anunciou para este ano um
investimento de R$20 milhões no trecho goiano em
construção; 40,7 quilômetros entre Anápolis e Ouro
Verde; e outros R$30 milhões no trecho tocantinense.
Conforme dados do Siaﬁ, dos R$30.050.000,00 autorizados para a ferrovia Norte-Sul, foram executados
R$17.539.794, ou seja, 58,36%.
Sras. e Srs. Senadores, o Anuário Exame destaca a telefonia como uma exceção. Com o indicador
de investimentos considerado adequado, foram R$5,5
bilhões no ano passado. O setor tem sérios problemas
de desenvolvimento provocados pela intervenção do
Estado. O primeiro é de natureza ﬁscal. Enquanto nos
Estados Unidos e na Europa a carga tributária do segmento varia de 7% a 21%, Exame observa que só o
ICMS incidente sobre o serviço em algumas unidades
da Federação pode chegar a 60% da conta.
O documento da Editora Abril ressalta as qualidades do processo de privatização da telefonia no Brasil
e apresenta números positivos. Como é de recente
lembrança, até a década de 1980, sob o monopólio
estatal, uma linha telefônica demandava anos para
ser instalada e custava até US$5 mil. Hoje, segundo
a publicação de Exame, o Brasil possui uma relação
de 25 telefones ﬁxos para cada 100 habitantes, estando em situação “melhor que a Rússia e a Índia, seus
competidores diretos por investimentos estrangeiros”.
O anuário assevera que o pendão do Governo Lula
de alteração da autonomia das agências reguladoras
é um problema institucional sério, assim como pegou
muito mal, no ano passado, a discussão travada pelo
próprio Ministério das Comunicações de quebra das
regras contratuais referentes ao índice de reajuste das
tarifas de telefonia.
O documento da Editora Abril traz dados do estudo “Impactos Produzidos da Infra-estrutura no Brasil: 1950-1995”, realizado pelo Professor Pedro Ca-

Dezembro de 2004

valcanti Ferreira e pelo economista Thomas Georges
Miliagros, que atestam a vantagem de se investir no
setor. “O aumento de 1% na capacidade de geração
de energia elétrica signiﬁca uma expansão de 0,68%
do PIB, enquanto o mesmo 1% de acréscimo ao estoque de telecomunicações e transportes resulta em
ampliações de 0,57% e 0,42% no produto, respectivamente”. O Anuário informa que “um terço da diferença
de desempenho econômico entre a América Latina e
os Tigres Asiáticos se deve ao grau de investimento
em infra-estrutura. Enquanto o Brasil, na última década, converteu, em média, 0,5 ponto percentual do PIB
ao ano em infra-estrutura, os países asiáticos chegaram ao investimento médio de 7%, ou seja, 14 vezes
mais”. O trabalho traz a boa lembrança de que o Brasil
já esteve no caminho certo, quando, na década de 80,
o País “estava no mesmo patamar da Coréia do Sul
em termos de PIB per capita. Hoje, os coreanos têm
renda três vezes maior”.
Sr. Presidente, fala-se muito dos anos 80 como
a década perdida, mas é preciso ir longe para se encontrarem os descaminhos. No ano passado, os investimentos do Governo Federal em relação ao PIB
foram “um sexto do observação em 1988”. O trabalho
da Editora Abril contou com a colaboração dos maiores especialista brasileiros em Economia e Direito,
que consideraram algumas condições para que o País
consiga superar o déﬁcit de infra-estrutura e sustentar
o seu desenvolvimento com taxas de crescimento diferenciadas. A primeira condição é constituir um marco
regulatório que traga certeza jurídica aos contratos. De
acordo com o Anuário, “vários estudos comprovam a
ligação entra a instabilidade jurídica e o baixo desempenho econômico dos países. No nosso País, a Justiça é fator de risco. Entra no chamado custo Brasil”.
A segunda condição é fazer a Reforma Tributária que
não houve. O País possui uma carga tributária elevada
e tributos de péssima qualidade. As últimas condições
mais importantes, para resumir, são a adoção dos princípios rígidos do conceito de responsabilidade ﬁscal e
a remoção do entulho burocrático.
Sr. Presidente, para ﬁnalizar, gostaria de me valer
das palavras do Presidente Lula para fazer uma breve demonstração de que, para o PT, governar é um
delírio comovente de enganosas façanhas. Na última
segunda-feira, durante o lançamento do Programa
Nacional de Biodiesel, o Presidente teve um honroso
momento de Policarpo Quaresma. Em um ímpeto de
presunção patriótica semelhante ao do personagem
de Lima Barreto, sonhou o Semi-árido produzindo biodiesel suﬁciente para abastecer o mercado interno e
a Petrobras ocupando a vanguarda da exportação de
petróleo na Bolsa de Nova Iorque. Com palavras as-
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sim, há dois anos, a pimponice vem sendo mais um
agregado do Custo Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI)
– Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, como
Líder.
V. Exª dispõe de seis minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores que ainda se fazem presentes neste encerramento de sessão, mais uma vez, o tempo
será curto. Por isso, vou reduzir algumas questões que
eu queria trazer à tribuna e não poderei fazer aquele
longo pronunciamento que estou devendo, principalmente depois do profundo debate que ﬁzemos a respeito dos indicadores e das aplicações na área social
do Governo Lula.
Quero deixar registradas algumas notícias do dia
de hoje, extremamente positivas, mais uma vez.
O crescimento industrial divulgado pela imprensa
ao longo do dia é o maior desde 1994, conforme dados
disponíveis, até outubro, do IBGE.
A indústria já acumulou 8,3% de alta. Nos últimos
12 meses, a alta é de 7,4%. Em 1994, primeiro ano do
Plano Real, o setor apresentou a expansão de 7,6%.
Os investimentos também devem apresentar a maior
taxa de crescimento de todo o período do Plano Real
quando se analisa a produção de bens de capital.
É importante também enfatizar, nesses dados
apresentados ao longo do dia de hoje pelo IBGE, que
o crescimento da indústria, avaliado pelo coordenador
do referido Instituto, Sr. Sílvio Sales, atingiu a maioria
dos segmentos, ou seja, toda a indústria está “no azul”
nesse tipo de comparação. Dos 27 ramos abrangidos
pela pesquisa, 26 apresentam alta no acumulado do
ano e, na liderança desse crescimento, estão setores
muito ligados ao mercado interno brasileiro.
Esse fato signiﬁca, portanto, aquilo que, reiteradas
vezes, venho aﬁrmando, Senador Delcídio Amaral, isto
é, que o impulso dado pela exportação já vem sendo
substituído pelo estímulo vinculado ao mercado interno
brasileiro – como na questão dos veículos automotores, máquinas e equipamentos, material eletrônico e
instrumentos de comunicação.
Essa questão é bastante promissora porque todos
sabemos que o crescimento de uma economia excessiva e majoritariamente vinculada ao setor de exportação ﬁca muito suscetível a turbulências internacionais.
Assim, o crescimento da indústria ligado ao setor do
mercado interno é o mais sólido e sustentável, como
todos almejamos.
Nos dados apresentados pelo IBGE, outros indicadores da pesquisa demonstram que emprego, salário
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e nível da capacidade instalada estão em alta, o que
possibilita a segurança da continuidade da tendência
positiva no setor – portanto, tudo o que entendemos
como fundamental nessa retomada do crescimento
em nosso País.
Outro dado importante que está sendo divulgado hoje é o levantamento feito pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV, que constatou que a indústria brasileira está mais otimista para 2005 do que estava há um
ano, em relação a 2004.
Entre as empresas ouvidas, 83% esperam um
aumento do faturamento, descontada a inﬂação no ano
que vem, contra apenas 80% que tinham essa expectativa no ﬁnal de 2003, com relação a 2004.
A indústria também está otimista com relação à
situação de seus negócios. Sessenta e sete por cento
esperam melhora em 2005 e 47% das empresas pretendem aumentar o número de pessoas trabalhando
em 2005. Portanto, quase metade das indústrias estão
com a expectativa de contratar mais, o que é algo de
fundamental importância na retomada do crescimento, ou seja, pessoas trabalhando e podendo acessar,
dessa forma, salário para viver com dignidade.
Das notícias positivas do dia, a que mais me causou satisfação, por ser um assunto que tenho reiteradas vezes trazido à tribuna desta Casa, é referente à
carga tributária. As informações divulgadas hoje pela
Receita Federal dão conta de que a carga tributária,
pela primeira vez, caiu, desde 1991, ou seja, com toda
a revisão do cálculo do Produto Interno Bruto, a carga
tributária, em 2003, teve uma redução, comparativamente com 2002.
O peso sobre o Produto Interno Bruto, que, em
2002, foi de 35,53%, caiu para 34,88% em 2003.
Gostaria de fazer esse registro apesar de saber
que, embora tenha havido a queda, ainda temos uma
das maiores cargas tributárias do planeta e a maior
da América do Sul. Portanto, a nossa tarefa de dar
continuidade ao crescimento econômico, à geração de
emprego e renda, de criar oportunidade para as brasileiras e os brasileiros poderem viver com seu salário
com dignidade tem de levar em conta a reavaliação
da carga tributária. Não apenas, Sr. Presidente, para
reduzi-la, mas para que haja a lógica da justiça tributária. Infelizmente, no Brasil, muito mais grave do que
a carga tributária é o fato de os que menos ganham
são os que mais pagam tributo, tendo em vista que não
são o capital nem a renda nem as grandes fortunas
que são tributados. Quem é tributado efetivamente é
o menos aquinhoado em bens, renda e remuneração
de trabalho, porque a nossa tributação está centrada
numa tributação de consumo e não numa tributação
sobre o capital.
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Agradeço, Sr. Presidente, inclusive a gentileza
de ter me permitido ultrapassar alguns minutos do
meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI)
– A sessão está prorrogada por 15 minutos.
Dou a palavra, neste momento, ao Senador Delcídio Amaral.
V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de registrar a honra por ter sido indicado relator do
projeto de lei da Agência Nacional de Aviação Civil,
o que me levou a dialogar com vários segmentos da
indústria aeronáutica.
Eu não poderia deixar de mencionar alguns pontos de fundamental importância para, talvez, uma das
aviações civis mais competentes do mundo, como é
a aviação civil brasileira, especialmente de registrar o
trabalho feito pelo Departamento de Aviação Civil.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, falo de um setor que, somente no que se refere às empresas aéreas
comerciais, possui 200 aeronaves – e a frota total de
aeronaves brasileiras gira em torno de 10 mil –, a ﬁm
de que possamos entender a sua complexidade.
Sr. Presidente, é importante registrar que temos,
no transporte aéreo de passageiros e cargas, não apenas as quatro empresas que conhecemos no dia-a-dia,
mas 33 empresas; 275 empresas de táxi aéreo; 280 especializadas em aplicações agrícolas; 50 de publicidade
e 27 de aerolevantamento, totalizando 794 empresas,
o que mostra o grau de soﬁsticação desse setor.
São 95 mil pilotos avaliados e licenciados pelo
Departamento de Aviação Civil; 25 mil comissários;
2 mil mecânicos, também licenciados pelo Departamento de Aviação Civil; 100 escolas de aviação; 191
aeroclubes, que inclusive têm 441 aeronaves pertencentes ao DAC e que são utilizadas na formação de
pilotos proﬁssionais.
É importante registrar também as 340 empresas
prestadoras de serviço em aeroportos. Esse é um segmento que emprega muita gente, o que mostra a sua
dimensão, o quão gigantesca é a aviação civil nacional,
que opera por meio do trabalho competente do Departamento de Aviação Civil. Ele trabalha no registro das
aeronaves brasileiras e expede os correspondentes
Certiﬁcados de Matrícula; ﬁscaliza a aeronavegabilidade de todas as aeronaves, inclusive emitindo os
Certiﬁcados de Aeronavegabilidade; faz a ﬁscalização
e homologação de aeródromos e helipontos; dá a garantia de que os aeroportos brasileiros se enquadram
nos padrões internacionais.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Se o Presidente assim o permitir, será uma honra,
Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tenho certeza de que o Senador Alberto Silva, um entusiasta
da aviação, um homem que conhece a importância
da nova agência, não se furtará em ouvir deste seu
conterrâneo um modesto aparte, uma tentativa de
colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI)
– Senador Heráclito Fortes, V. Exª conhece o tempo,
sei que V. Exª é sintético, faça um aparte bem curto,
porque o tempo do Senador Delcídio Amaral é muito
curto.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço V.
Exª pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI)
– Pois não.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro
Senador Delcídio Amaral, uma das tranqüilidades que
esta Casa tem é saber que o escolhido para relatar
esse importante tema é V. Exª, pelo equilíbrio, pela
experiência demonstrada, embora jovem no exercício
parlamentar. Mas V. Exª tem experiência de vida e,
acima de tudo, em prol do serviço público brasileiro.
Esse, quero crer, é uma dos temas que irão nos tomar
maior tempo no próximo ano. A necessidade da criação da agência é gritante. Temos que ter, para isso,
inclusive, a colaboração do Ministério da Aeronáutica.
Às vezes, os que são contra a agência tentam jogar a
nova agência contra a Aeronáutica e não é isso que
o Brasil quer, nem V. Exª, tampouco os usuários e os
que trabalham no setor. Concordo plenamente com V.
Exª. Para o País, nas nossas circunstâncias, temos
uma aviação modelar, que precisa apenas de mais
agilidade e de uma regulamentação mais clara. Precisamos de redução de taxas e de impostos. Enﬁm,
precisamos dar dinamismo ao setor comercial aéreo
brasileiro. A crise que a aviação brasileira vive está em
todo o mundo. São empresas de antigo curso, com 50,
70 anos, que carregam em seu bojo uma carga trabalhista e previdenciária muito grande, que onera os
seus custos. Se observarmos, as empresas mais jovens estão livres desse problema. O segundo ponto é
exatamente o que ocorre com aquelas empresas que
antecederam os planos econômicos baixados no Brasil de certo tempo para cá – Cruzado, Verão e outros.
Todos esses planos trouxeram prejuízos graves para
essas empresas. Tivemos a quebra de duas delas, tivemos fusões e, em grande parte, o preço pago não
foi oriundo de problemas pelos quais as empresas aé-

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

reas diretamente tiveram culpa. Portanto, V. Exª, como
homem equilibrado que é, que quer servir o Brasil e
dar a sua colaboração nessa questão, terá a sensatez
de procurar os melhores caminhos. A agência que se
propõe é fundamental para a agilização, para a modernização, para dar mais dinamismo à aviação brasileira
e também tranqüilidade necessária para que a Força
Aérea Brasileira cumpra o seu papel na defesa, na ﬁscalização do espaço aéreo, agora mais atribulado com
a autorização do abate, com o Projeto Sivam e com
outras tarefas constitucionais. De forma que acredito,
Senador, que V. Exª passará para a história do País
como o relator que coordenou esse processo de modernização, que não é nenhuma novidade nacional.
V. Exª está apenas trazendo para o Brasil modelos de
sucesso no mundo inteiro. Parabenizo V. Exª. Tenho
certeza de que existe a maior boa vontade da Casa
para, por meio de sugestões e debates concretos, facilitar o brilhante trabalho que V. Exª irá desenvolver
sobre a matéria. Parabenizo-o, portanto, caro Senador
Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes, agradeço o
aparte de V. Exª. Sei que também V. Exª terá um papel
fundamental na discussão desse tema nesta Casa.
Sr. Presidente, eu também não poderia deixar de
considerar e de registrar, dentre as atividades, principalmente do DAC, todo o trabalho desenvolvido não só
no aspecto técnico-operacional como também no de
segurança contra atos criminosos. Tudo isso envolve
um departamento soﬁsticado, que cuida de um setor
absolutamente essencial para o desenvolvimento do
País. É um departamento que precisa, mais do que
nunca, de habilidade, visto que se requer o estabelecimento de um equilíbrio entre interesses muitas
vezes incompatíveis, de parte dos usuários do transporte aéreo, que desejam tarifas baixas, com oferta
abundante e serviço eﬁcaz; da indústria, que almeja
o seu desenvolvimento e a sua sustentabilidade econômico-ﬁnanceira; e, ﬁnalmente, do Estado, que busca o fomento, a segurança, o cumprimento do marco
legal, a satisfação do usuário, a preservação do meio
ambiente e o bem-estar social.
Sr. Presidente, serei muito ágil na conclusão do
meu discurso, mas não posso deixar de registrar que
esse é um sistema todo imbricado, com áreas de fundamental importância, pertencentes à Aeronáutica: a
Diretoria de Engenharia da Aeronáutica; o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que faz o controle
do tráfego aéreo nos aeroportos e em todo o espaço
aéreo brasileiro, de vôos nacionais e internacionais; a
Diretoria de Saúde da Aeronáutica, que cuida da boa
saúde dos pilotos, para garantir a segurança dos vôos;
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o Centro Técnico Aeroespacial, que se encarrega da
certiﬁcação de produtos aeronáuticos.
O Brasil tem um acordo com os Estados Unidos:
as aeronaves homologadas aqui são reconhecidas por
aquele país, e, nesse papel, o Centro Técnico Aeroespacial tem grande importância.
Há, ainda, outras organizações especializadas
do Comando da Aeronáutica, como o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos,
o Instituto de Fisiologia da Aeronáutica, o Instituto de
Psicologia da Aeronáutica, enﬁm, toda uma estrutura
que coloca a aviação civil brasileira como uma das
mais competentes do mundo.
Faço questão de dizer que boa parte desse desenvolvimento se deve ao trabalho forte do Comando
da Aeronáutica, que envolve recursos não só humanos,
mas também ﬁnanceiros. O País é pobre e contou com
o apoio incondicional da Aeronáutica.
Estou mencionando isso, Sr Presidente, para
mostrar que esse projeto da Agência Nacional de
Aviação Civil é importante e tem de ser debatido com
muita serenidade, tendo-se em mente que dispomos,
hoje, de um marco regulatório, como qualquer outro,
que se vai ajustando aos novos tempos e às posturas
governamentais.
O SR PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Delcídio Amaral, a Presidência lhe havia
cedido cinco minutos. Concedemos a V. Exª mais cinco minutos, graças a sua competência.
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva jamais
ouviria acusações de falta de competência em seu
Governo, se convocasse V. Exª para o Executivo.
O SR DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr
Presidente, já concluo.
Apenas gostaria de registrar que o marco regulatório surgiu da Constituição Federal e já vem sendo
implementado. É um equívoco dizer que ele não existe,
porque está claramente caracterizado pelos arts. 21 e
178 da Constituição, pela Lei Complementar nº 97, de
1999, e pela Lei nº 7.565, de 1986, que dispõe sobre
o Código Brasileiro de Aeronáutica – a primeira cria a
Anac, e a segunda dá o respaldo legal para o marco
regulatório da aviação civil.
É importante acrescentar que houve várias oscilações. Desde a época da saudosa Varig, desde o
primeiro Código, criado em 1938, houve, como dizia o
Ministro Golbery do Couto e Silva, sístoles e diástoles:
aberturas de mercado, criação de muitas empresas,
mercados mais regulados. Assim, todo esse arcabouço legal foi construído principalmente por meio da coordenação do DAC e das Conferências Nacionais de
Transporte Aéreo e Comercial.
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Desenvolvemo-nos muito nesses debates abertos,
acalorados, com os principais segmentos da economia.
Com isso, o DAC foi-se ajustando às varias políticas
governamentais. A política para a aviação civil se solidiﬁcou e se consagrou em 1991, quando se realizou
a 5ª Conac.
Com base nas orientações do Governo, o DAC
adotou, em 2003, a retomada parcial da regulamentação, por meio da Portaria nº 243/GC5/2003, sancionada pelo Comandante da Aeronáutica.
Já se percebem os resultados, com a edição dessa portaria e o trabalho do Conselho de Aviação Civil
– Conac, do qual faz parte o Ministro da Defesa, o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Fazenda,
o Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e o Comandante da Aeronáutica.
A adoção dessa política, com a ação forte do
DAC, principalmente, e dos vários organismos da Aeronáutica, levou ao aproveitamento de 62% dos assentos em outubro de 2003 e de 68% em outubro de
2004; o aproveitamento médio das aeronaves, que
era de 59%, chegou a 65%, em 2004; e a variação
estimada do número de passageiros transportados
até o ﬁnal do corrente ano, em relação a 2003, é de
11,62%. Mostra-se, portanto, o acerto, o ajuste da política implementada.
Vou encerrar, Sr. Presidente. É uma pena que
eu não possa estender-me mais. Citei tudo isso, para
destacar a soﬁsticação da indústria aeronáutica e da
aviação civil, bem como o papel do Comando da Aeronáutica e dos vários organismos da Aeronáutica,
especialmente o DAC.
Esse assunto é delicado e precisa ser conduzido com muito cuidado, para que se crie uma Agência
Nacional de Aviação Civil competente, à altura de tudo
aquilo que o Senador Heráclito Fortes apresentou; para
que se gerem as condições necessárias, a ﬁm de que
aquelas companhias que hoje atravessam diﬁculdades encontrem um futuro melhor nos próximos anos,
uma vez que já existem empresas muito sadias, operando no azul, em excelente estado; para que se olhe
a aviação regional e as companhias não-regulares,
exatamente para criar um arcabouço que corresponda
aos novos tempos; para que se reconheça o trabalho,
principalmente da Aeronáutica, na construção de uma
das aviações civis mais competentes do mundo.
Gostaria, Sr. Presidente, que meu discurso fosse
registrado, em sua totalidade, nos Anais da Casa.
Muito obrigado pela paciência.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, como é do conhecimento de V. Exªs,
fui honrado com a relatoria do Projeto de Lei 62/2004,
que cria a Agência de Aviação Civil.
Face à grandiosidade do trabalho e à sua extrema responsabilidade, decidi, antes de iniciar qualquer
redação, ouvir, da parte de todos os setores envolvidos, opiniões e, mesmo, sugestões, que me permitissem produzir um trabalho que representasse a mais
verdadeira síntese dos interesses da sociedade, sem
quaisquer interferências que pudessem desviar de sua
rota segura, a indústria do transporte aéreo brasileiro
– certamente, apesar dos problemas por que eventualmente se depara, a mais desenvolvida e segura das
indústrias de transporte de nosso país.
– E confesso que me surpreendi com a amplitude
e a tecnicidade do “mundo” que se convencionou chamar “Sistema de Aviação Civil” e é hoje administrado
pelo Departamento de Aviação Civil (DAC), subordinado ao Comando da Aeronáutica.
Acredito, inclusive, que haja um desvio de percepção, como tive também, por parte da sociedade, a
este respeito e, por esse motivo, pretendo iniciar minhas palavras, apresentando alguns dados a respeito
da grandiosidade desse Sistema.
Inicio com uma informação que já pode ilustrar
o que pretendo dizer:
– Nossas empresas de transporte aéreo regular
e não regular, aquelas que costumamos chamar de
empresas aéreas comerciais, somam, hoje, algo em
torno de duzentas aeronaves. No entanto, a frota de
aeronaves brasileiras é de algo em torno de dez mil.
Ou seja, além de nossas grandes empresas aéreas,
o sistema de aviação civil abrange um mundo gigantesco, e por muitos até desconhecido, de aviões e helicópteros, além de pilotos, mecânicos, suas escolas
de formação e oﬁcinas, assim como pistas, aeroportos e helipontos, e um sem número de empresas as
mais diversas que também fazem parte deste vasto e
complexo sistema.
Mesmo com relação às empresas de transporte
aéreo de passageiros e carga, os números já surpreendem, visto que temos, no país, não apenas quatro,
mas 33 empresas! E, além delas, há 275 empresas de
táxi-aéreo; 280 especializadas em aplicações agrícolas;
50 de publicidade aérea (aquelas que puxam faixas na
praia ou usam dirigíveis para fazer propaganda); 27 de
aerolevantamento; e muitas outras que prestam serviços
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aéreos especializados, elevando o total de empresas
aéreas registradas no País para 794.
Assim, quando iniciarmos nossos trabalhos, teremos que levar em consideração os quase 95.000
pilotos que são avaliados e licenciados pelo DAC e
que, para exercer suas atividades, tem que revalidar
anualmente suas habilitações através de exames de
conhecimento técnico e prático, e os 25.000 comissários e 2.000 mecânicos, também licenciados pelo
DAC; pensar nas 100 Escolas de Aviação, nos 1.770
Cursos de Aviação, e nas 18 Faculdades que mantêm
cursos de especialização aeronáutica com a colaboração do DAC; levar em conta os 191 Aeroclubes e as
441 aeronaves pertencentes ao DAC e as outras 407
por ele doadas com cláusula de inalienabilidade, que
são empregadas por estes Aeroclubes para a formação de pilotos; ou considerar, ainda, as 443 oﬁcinas
de manutenção de aeronaves certiﬁcadas pelo DAC,
as 1.008 agências de carga aérea e as 340 empresas
prestadoras de serviço em aeroportos.
Trata-se, como disse, de um gigantesco mundo
que se esconde por trás das quatro grandes empresas aéreas com que mais lidamos em nosso dia-adia. Um mundo que exige, do órgão regulador, ações
as mais variadas, como a administração do Registro
Aeronáutico Brasileiro – o RAB, que faz o registro de
todas as aeronaves brasileiras e expede os correspondentes “Certiﬁcados de Matrícula”; a garantia, mediante ﬁscalização, das condições de aeronavegabilidade
de todas as aeronaves, emitindo os correspondentes
“Certiﬁcados de Aeronavegabilidade” e das condições
de segurança das operações de todas as empresas
aéreas, especialmente as que se dedicam ao transporte de passageiros; a avaliação da capacitação técnica
de todos os aeronautas, com a emissão de licenças
e certiﬁcados; a ﬁscalização da aviação aerodesportiva; a autorização de construção, a ﬁscalização e a
homologação de aeródromos e helipontos; a garantia
de que os aeroportos brasileiros se enquadram nos
padrões internacionais de segurança, tanto do ponto
de vista operacional, quanto do ponto de vista de proteção contra atos criminosos e a emissão dos correspondentes certiﬁcados; a analise de processos de criação de novas empresas, visando respaldar a emissão
das correspondentes autorizações de funcionamento
e concessões; a autorização de exploração de linhas
de transporte aéreo; etc.
Para tanto, cabem a este órgão, a elaboração e a
edição de normas reguladoras, em consonância com a
política em vigor; a ﬁscalização do cumprimento dessas
normas; a vigilância permanente sobre as condições
de segurança da aviação civil, tanto no que concerne
ao aspecto técnico-operacional, chamado tecnicamen-
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te por safety, quanto no que concerne à segurança
contra atos criminosos – security; e a compatibilização dos interesses de todos os setores envolvidos nas
atividades da aviação civil. Tarefa esta que exige, hoje,
do órgão central do sistema, uma especial habilidade,
visto que requer o estabelecimento de um equilíbrio
entre interesses muitas vezes incompatíveis, de parte
dos usuários do transporte aéreo, que desejam tarifas baixas, com oferta abundante e serviço eﬁcaz; da
indústria, que almeja o seu desenvolvimento e a sua
sustentabilidade econômico-ﬁnanceira; e, ﬁnalmente,
do estado, que busca o fomento, a segurança, o cumprimento do marco legal, a satisfação do usuário, a
preservação do meio ambiente e o bem-estar social.
É importante salientar que, para o cumprimento
desta variada gama de atribuições, o atual sistema faz
uso de diversos outros órgãos da estrutura do Comando da Aeronáutica. No que diz respeito à construção,
certiﬁcação e operação de aeroportos, por exemplo,
o DAC conta com a participação indispensável da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica – a DIRENG, e
de seus órgãos regionais, no total de sete, espalhados
por diversas regiões do País, além do Departamento de
Controle do Espaço Aéreo – o DECEA, que é responsável pelo controle do tráfego aéreo nos aeroportos e
em todo o espaço aéreo brasileiro. Para o controle das
condições psicofísicas dos aeronavegantes, que devem ser avaliadas periodicamente, o DAC conta com a
participação da Diretoria de Saúde da Aeronáutica – a
DIRSA, através do Centro de Medicina Aeroespacial
(CEMAL) e das juntas de saúde instaladas em todos
os Hospitais da Aeronáutica. Para a certiﬁcação de
produtos aeronáuticos, incluindo os aviões fabricados
no Brasil, que dependem dela para serem comercializados nacional ou internacionalmente, as aeronaves
importadas ou, mesmo, equipamentos aeronáuticos
a serem nelas instalados, o DAC conta com o trabalho de alto nível tecnológico desenvolvido pelo Centro
Técnico Aeroespacial – o CTA.
Há, ainda, outras organizações especializadas do
Comando da Aeronáutica, como o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, o Núcleo do Instituto de Fisiologia da Aeronáutica
– NUIFISAL e o Instituto de Psicologia da Aeronáutica
– IPA, que, em suas especializações, contribuem, signiﬁcativamente, para o desenvolvimento das múltiplas
necessidades de um sistema de aviação civil para um
país com as dimensões do nosso.
Como se pode perceber, uma parcela ponderável do esforço desenvolvido na tarefa de administrar
a aviação civil do País, seja em termos de recursos
humanos, como ﬁnanceiros, encontra-se embutida no
esforço global do Comando da Aeronáutica. Uma es-
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trutura econômica, mas extremamente eﬁciente, que
permitiu, a um país com limitados recursos orçamentários, desenvolver uma indústria de transporte aéreo
com níveis de segurança e qualidade que se equiparam aos dos países do primeiro mundo.
Outro desvio de percepção que gostaria também
de analisar perante os senhores refere-se à tão propalada necessidade de estabelecimento de um “Marco Regulatório” para o Sistema de Aviação Civil. Isto
porque, pelo que já pude constatar em meus primeiros contatos com o tema é que ele já existe e, mais do
que isso, funciona! Evidentemente, como muito bem
sabemos, já que, nesta Casa, trabalhamos justamente
com esta ferramenta, toda e qualquer regulamentação
requer ajustes e adequações às condições e necessidades de seu momento.
O “Marco Regulatório” em vigor tem, como base
para os dispositivos que o compõem, a Constituição
Federal, que no seu Art. 21 atribui à União, a competência para “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a navegação aérea,
aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária”, e, no
seu Art. 178, estabelece que lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre.
Compõem ainda o marco legal, a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 e a Lei nº 7565,
de 19 de dezembro 1986, que dispõe sobre o Código
Brasileiro de Aeronáutica.
A Lei Complementar nº 97 dispõe sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas,
incumbindo o Comando da Aeronáutica de realizar,
como atribuições subsidiárias, a coordenação, a orientação e o controle da aviação civil. É esta lei que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Aviação
Civil – a ANAC.
A Lei nº 7.565, Código Brasileiro de Aeronáutica,
provê, com mais especiﬁcidade, o respaldo legal para o
marco regulatório da aviação civil, que está constituído
por um conjunto de decretos, e por portarias, regulamentos e normas técnicas, elaborados essencialmente
pelo Departamento de Aviação Civil.
Esse Código vem sendo utilizado como balizador da regulamentação e tem-se mostrado adequado,
convindo, apenas, que lhe sejam introduzidas atualizações, visando ajustá-lo à legislação posterior à sua
promulgação, como, de fato, já vem ocorrendo historicamente, desde a promulgação de sua primeira versão,
em 1938 – o atual Código Brasileiro de Aeronáutica,
promulgado em dezembro de 1986, é o resultado de
alterações introduzidas no que o antecedeu, instituído
pelo Decreto-Lei nº 32, em 18 de novembro de 1966,
que, por sua vez, resultou de alterações introduzidas
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naquele instituído pelo Decreto-Lei nº 483, de 8 de
junho de 1938.
A política governamental para a aviação civil, assim como as demais políticas de governo, evolui e se
modiﬁca, visando ao atendimento das necessidades
do setor que procura orientar e a ajustar-se à linha de
pensamento do governo.
Sua evolução, no Brasil, pode ser resumida em quatro períodos marcados por características distintas.
O primeiro inicia-se em 1927, quando foi criada
a VARIG e iniciada a exploração da primeira linha aérea, ligando Porto Alegre a Pelotas, indo até 1961. Nele
prevaleceu a desregulamentação, que se caracterizava
pelo livre acesso ao mercado e pela liberdade tarifária. Nesse período, um número muito grande de novas
empresas se estabeleceu, incitadas principalmente
pela vasta disponibilidade de aeronaves de transporte
excedentes da 2ª guerra mundial, e que eram vendidas a preços irrisórios, e a oferta de transporte aéreo,
concentrada principalmente nas rotas que passavam
pelo litoral, excedeu em muito a demanda, provocando
o desaparecimento de grande parte das empresas.
Insatisfeitas com esse quadro, e ante a diﬁculdade de alcançar sustentabilidade na exploração de seus
negócios, as empresas, a partir do início da década
de 60, buscaram, em conjunto com o órgão regulador,
o estabelecimento de uma nova política para o setor,
mesmo sob o risco de se fazer necessária a redução
do número de empresas e o estabelecimento de um
controle mais rígido por parte do governo.
Assim é que, para discutir com profundidade o
problema e buscar uma solução que atendesse ao
maior número possível de interesses, foram organizadas, ao longo da década de 60, sob a coordenação
do DAC, três “Conferências Nacionais de Transporte
Aéreo Comercial” (CONAC), cujas conclusões e resoluções levaram a uma radical alteração da política
então vigente.
Iniciava-se, então, o segundo período, marcado
por uma competição controlada, em que o governo
passava a intervir pesadamente na exploração do mercado, mediante o controle sob a outorga de linhas, o
re-equipamento da frota, o estabelecimento do preço
das passagens, etc.
Foi neste período de forte regulação, que se
estendeu até o ﬁnal da década de 80, que se estabeleceu um número máximo de empresas, tanto para a
exploração do transporte de âmbito nacional quanto
internacional, e que foram criadas empresas menores,
de âmbito regional, para a prestação do serviço nas
linhas de menor demanda.
A partir de 1989, contudo, uma nova ordem política começou a se estabelecer em todo o mundo, com o
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predomínio do pensamento liberal, e com a tendência
de os governos reduzirem a intervenção sobre suas
economias, deixando-as desenvolverem-se naturalmente, segundo as forças livres do mercado.
Pensamento semelhante estabeleceu-se no Brasil, e a política governamental começou a pautar-se
segundo a nova tendência. A política para a aviação
civil, seguindo a mesma linha, evoluiu e se modiﬁcou,
e o rígido controle exercido pelo DAC foi-se ﬂexibilizando, em consonância com a política de governo,
tanto no que concerne ao acesso ao mercado, como
no que diz respeito ao controle tarifário. Era o início
do terceiro período.
Esta nova política se solidiﬁcou e ﬁcou consagrada em 1991, quando se realizou a 5ª CONAC. Seus
efeitos imediatos foram o surgimento de diversas empresas de transporte aéreo, que chegaram a um total
de 41, em 1998; o acentuado aumento da oferta; o generalizado enfraquecimento econômico-ﬁnanceiro da
indústria; a saída do mercado de algumas empresas;
e o surgimento de outras com estruturas administrativa
e operacional de baixo custo.
Mas esta fase perdurou apenas até 2003, quando a necessidade de uma providência saneadora se
revelou urgente, e o DAC adotou uma retomada parcial
da regulamentação, mediante a edição da Portaria nº
243/GC5/2003, sancionada pelo Comandante da Aeronáutica, e que tinha a ﬁnalidade de regular o acesso ao mercado, para adequar a oferta de transporte à
demanda existente.
Hoje, as ações de regulação da aviação civil se
desenvolvem em concordância com a política estabelecida para o setor que é formulada pelo “Conselho
de Aviação Civil” (CONAC), composto pelo Ministro da
Defesa, que o preside, o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Fazenda, o Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Comandante
da Aeronáutica.
A atual política para o transporte aéreo doméstico está contida, essencialmente, na Resolução nº 002
expedida, em 2003, por aquele Conselho, e atribui, ao
mercado, o papel principal de induzir que a oferta e
a demanda se adeqüem mutuamente, atribuindo ao
DAC a responsabilidade de regular a oferta, segundo
as regras estabelecidas pelo CONAC.
Assim, resumidamente, a atual política é de adequação da oferta à demanda, de liberdade tarifária, e
de estímulo à prestação de serviços em linhas não
rentáveis, para a integração nacional.
A adoção dessa política tem-se mostrado vantajosa, tendo proporcionado um aumento do número
de assentos ocupados, ou seja, do aproveitamento,
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ou ”load factor”, na terminologia internacional, que foi
de 62 % em outubro de 2003, e 68 % em outubro de
2004. O número de passageiros transportados em linhas domésticas cresceu 14,7 % em outubro de 2004,
quando comparado ao mesmo mês de 2003; e o aproveitamento médio das aeronaves, que era de 59 %, no
período de janeiro a outubro de 2003, passou a 65%,
no mesmo período de 2004, com um aumento de 11,9
% no número de passageiros transportados entre os
dois períodos.
A variação estimada do número de passageiros
transportados até o ﬁnal do corrente ano, em relação
a 2003, é positiva, em 11,62 % e, ﬁnalmente, a curva
da média móvel do aproveitamento geral da indústria,
que era descendente desde 2001, chegando a 56 %
em março de 2003, reagiu, alcançando o patamar de
quase 66 % em maio de 2004.
Pode-se, com estes dados, aﬁrmar, que a também tão propalada “Crise da Aviação Civil”, não mais
existe. Há, é verdade, problemas pontuais, de ordem
empresarial, mas não se pode generalizar tal condição
à indústria do transporte aéreo como um todo, onde
há, também, empresas em franco crescimento e com
índices de lucratividade bastante consideráveis.
Para o futuro próximo, podem-se estabelecer
perspectivas bastante conﬁáveis de crescimento do
mercado de transporte aéreo e de uma deﬁnição, que
já se esboça, para a política global da aviação civil.
Assim, posso, com plena convicção, dizer, que o
trabalho que temos pela frente, embora, como disse
no início deste discurso, grandioso e de extrema responsabilidade, não será tão hercúleo quanto imaginava
inicialmente, visto que já existe um “Marco Regulatório” e um sistema de aviação civil muito bem estruturado pela Aeronáutica, que seguem rigorosamente as
convenções internacionais de aviação civil e nos são
motivo de grande orgulho, e que permitirão, sim, uma
modernização, para adequá-los às exigências de uma
indústria que precisa evoluir continuamente, e com a
mesma velocidade das aeronaves de que faz uso.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Delcídio Amaral, o Sr. Alberto Silva, 2º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Delcídio Amaral, V. Exª será atendido, na
forma do Regimento.
Concedemos a palavra ao Senador Alberto Silva,
do PMDB do Piauí.
Senador Alberto Silva, V. Exª mesmo determinou que o prazo de cinco minutos seria suﬁciente
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para que, com sua inteligência sintética, emitisse sua
mensagem.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, V. Exª está concedendo-me dez minutos?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Alberto Silva, acabamos de ouvir o Engenheiro Delcídio Amaral, que extrapolou o tempo regimental.
V. Exª, hoje, é o Engenheiro mais competente
do País, daí o Programa Biodiesel, do qual V. Exª foi
o ícone.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia deixar
passar a oportunidade de falar ao Plenário da Casa,
depois de ter ouvido o discurso dramático de um companheiro de 30 anos atrás.
O Senador Pedro Simon, com aquela capacidade que tem de emocionar a todos, fez um apelo pela
unidade do Partido e falou em MDB, MDB, MDB. Pedi
um aparte e corrigi S. Exª, dizendo: “Senador Pedro
Simon, estive nesta Casa com V. Exª. Do MDB, havia
cinco Senadores; e, da Arena, dois. A espécie de reação que criei no Piauí, acabou transformando-se no
Partido Popular, comandado pelo inesquecível homem
público que se chamou Tancredo Neves”.
Éramos 17 Senadores nesta Casa, no total de 48;
juntando com os cinco do MDB, formaríamos o PMDB.
Senador Mão Santa, V. Exª era ainda um garoto, mas foi
com os votos do PP do Piauí que foi possível a fusão:
o PP e o MDB se transformaram em PMDB.
Fiz essa correção ao companheiro Pedro Simon,
mas ao mesmo tempo aproveito o momento para dizer
que o importante nesta hora é o interesse do País. Há
dois anos, nesta Casa, estamos aprovando as medidas
que o Presidente manda para cá, formando a base de
sustentação do Governo Lula. Aprovamos, arranhando
a nós mesmos várias vezes, como naquela questão dos
aposentados, do salário mínimo pequeno; aprovamos
tudo isso e, ontem mesmo, acabamos de aprovar algo
que todos diziam ser inconstitucional, mantendo aquela unidade partidária aqui dentro, com a divergência
natural de uma democracia, mas aprovamos.
E agora a imprensa está dizendo que vai haver uma
Convenção, que houve tumulto. Isso é muito natural!
Vivi essa guerra. Sou bem mais antigo do que
todos aqui. Entrei para a política ainda muito cedo e,
a esta altura da minha vida, ainda estou aqui dentro
graças ao prestígio – graças a Deus – que tenho no
Estado do Piauí; elegeram-me Senador, como também
o meu companheiro Mão Santa, um líder piauiense
como eu, nascidos ambos na mesma cidade.
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Quero fazer um apelo aos companheiros do Partido, quer àqueles que estão tentando fazer a Convenção, quer àqueles que não a estão querendo. O PMDB
é um só! Por que não pode haver divergência dentro do
Partido? Por que não podemos conviver com os que
não concordam com o Governo atual, como alguns
aqui dentro – são cinco, e nós somos dezoito – não
concordam? O Partido vai expulsar alguém? Ele nunca
expulsou, nem expulsará. O resultado desta Convenção não altera nada. O PMDB é muito forte. Há mais
de mil prefeitos aguardando que o bom senso prevaleça, para manter a unidade do Partido. E, se houver
a Convenção, tenha ou não quórum, o resultado não
importa. Seguramente, não será como a expulsão dramática da Senadora Heloísa Helena, a que aqui assistimos. No PMDB não existe isso. Não se vai expulsar
ninguém. Se há divergência, por que não pode haver?
Pode haver. E nós devemos juntar as nossas forças
pela unidade do Partido e em favor do Brasil – e não
em favor somente da sigla do PMDB.
Eu não podia deixar de dizer estas palavras e fazer um apelo aos companheiros, talvez como o Senador mais antigo desta Casa e talvez o de maior idade
– idade não interessa, o que interessa é o que temos
na cabeça, e eu, graças ao bom Deus, considero que
a minha mente tem 40 anos, apesar de o meu couro
ter 86. E é em nome da unidade desse Partido que eu
fundei com o nome de PMDB – foi o PP do Piauí que
garantiu o nome PMDB – que tenho autoridade para
dizer aqui: não quebremos o Partido, porque ele é muito forte. E é isto que o Brasil espera de nós, que não
sejamos precipitados. “Se temos prazo” – como dizia o
nosso companheiro do Piauí, Senador Petrônio Portella
–, “temos tempo”. Temos tempo, sim; vamos juntar as
nossas forças e manter a unidade do Partido.
Divergência, sim, mas com unidade. Por que não
divergência? Não temos aqui dentro cinco que divergem e, no entanto, somos o PMDB de 23 Senadores?
E, lá na Câmara, também não é assim? Então, se há
divergência, mantenhamos a divergência, mas pensemos, em primeiro lugar, no Brasil.
O Presidente é o nosso representante, foi eleito
para dirigir o País. Não temos garantido as suas emendas durante dois anos?
Os jornais andaram fazendo algumas especulações e tenho certeza de que não é esse o pensamento
do Presidente. Os jornais especularam que no Planalto
dizem que a saída do PMDB não altera nada. Altera,
sim, e muito. Por isso, com a experiência que tenho e
com a autoridade de ser o fundador do PMDB – por
causa dos votos do PP –, eu diria: Presidente Lula, o
PMDB é importante para o seu Governo. Não vamos
pensar em PMDB sair ou quebrar. Vossa Excelência
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está dirigindo o País e quer acertar. Eu mesmo, naquele
jantar, disse a Vossa Excelência que nunca esperei que
tivesse tanta sensibilidade política quando nos falou
daquela maneira. Então, com essa sensibilidade, Presidente, faça força para que o PMDB se mantenha no
Governo, apoiando as suas iniciativas, e dê ao PMDB
a oportunidade de participar, com homens experientes,
nas Pastas que Vossa Excelência desejar. O PMDB tem
muito a dar, como o maior Partido e como um Partido
que sempre lutou pelo interesse do País.
Por isso, encerro minhas palavras, fazendo um
apelo aos companheiros. Não importa o que está
acontecendo, já aconteceram várias vezes e de muitas
maneiras. Ninguém quebra o PMDB, porque o PMDB
sempre foi a expressão da vontade deste País e sempre trabalhou pelo interesse do Brasil. É pelo interesse
do Brasil que estou nesta tribuna, apelando aos meus
companheiros: não façamos divisão no Partido. Divergir, sim; quebrar, nunca.
O PMDB deve continuar, e deve continuar apoiando o Presidente, porque pensa no País antes de pensar em si.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Alberto Silva, V. Exª tinha pedido cinco minutos e eu lhe concedi dez minutos. Entretanto, dez
é a nota para o comportamento de V. Exª ao longo da
sua história política. O Piauí é orgulhoso de tê-lo na
Presidência do PMDB. Sem dúvida nenhuma, é grande a experiência de V. Exª, a sua história política, que
começou em1948, quando foi eleito Prefeito da cidade
de Parnaíba – nossa cidade, cidade de Evandro Lins
e Silva, de João Paulo dos Reis Velloso e de Alberto
Silva. De 1948 para cá, ninguém o excedeu como Prefeito daquela cidade. Depois, V. Exª foi Governador do
Estado do Piauí, e também ninguém o excedeu.
Queria esclarecer ao País e dar o testemunho
de que o que V. Exª diz é verdade. V. Exª comanda o
PMDB do Piauí e consegue essa união, consegue o
consenso na divergência, de tal maneira que o nosso
Partido foi o que teve mais voto no Estado do Piauí,
sob a liderança de V. Exª. Sem dúvida nenhuma, penso que, como um homem de decisão, aonde se vai se
leva a formação proﬁssional. Sou um cirurgião e queria
dizer que entendo que o PMDB devia escolhê-lo como
Presidente desta Casa, porque só V. Exª está à altura,
pela sua luta, pela sua história, de substituir o maior
estadista do Brasil hoje, o Presidente José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti, Arthur
Virgílio, Flávio Arns, Valmir Amaral, Alvaro Dias, Teotonio Vilela Filho, Leonel Pavan, Sérgio Guerra, João
Ribeiro, Romero Jucá, Augusto Botelho e a Srª Se-
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nadora Lúcia Vânia enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na forma do disposto no art. 203,
combinado com o inciso I e o §2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores; o Brasil, nos anos recentes, tomou
conhecimento da grande vitória que representa seu setor de agronegócios. É um setor que bate recordes de
produção, é campeão mundial de exportação de vários
produtos, vem incorporando mais e mais tecnologia
avançada, cria prosperidade longe das megalópoles
e até mesmo ergue novas cidades.
É, sem dúvida, uma história de sucesso. Mas a
agricultura brasileira ainda tem um ponto fraco, que
é a agricultura familiar. Ao contrário do que ocorre na
Europa ou nos Estados Unidos, onde a unidade produtora familiar é muito apoiada e revela uma invejável
pujança, a agricultura familiar, no Brasil, apresenta muitas fragilidades. Sobretudo, está longe de se integrar
vantajosamente no panorama e na cadeia produtiva
do agronegócio.
É urgente incorporar nossa agricultura familiar
ao sucesso do agronegócio brasileiro. Calcula-se que,
dos 4,8 milhões de produtores rurais brasileiros, 800
mil são agricultores empresariais, que conseguem
integrar-se com vantagem no ciclo lucrativo do agronegócio. No entanto, outros 4 milhões de produtores,
que compõem a agricultura familiar, estão à margem
dessa prosperidade. Falta-lhes organização, orientação técnica e, geralmente, ﬁnanciamento.
Ora, esse tradicional abandono pelo Poder Público, por falta de boas políticas setoriais, prejudica
um imenso universo rural, que responde por 77% das
pessoas engajadas no trabalho do campo, e por 40%
da produção agropecuária brasileira. Apesar dessas
cifras, os pequenos produtores familiares ﬁcam com
uma fatia irrisória dos lucros gerados no agronegócio.
Lucram os fabricantes e fornecedores de equipamento, lucram os fornecedores e fabricantes dos mais diversos insumos, lucram os produtores patronais empresarias, lucram os comercializadores, as indústrias
processadoras, os exportadores, o varejo nacional. Mas
o enorme contingente de produtores familiares, esse
importante segmento social, ainda não foi integrado a
esse mundo próspero.
Uma das principais conseqüências dessa triste realidade é o êxodo rural, que debilita o campo e
contribui para o acirramento dos problemas sociais
nos grandes centros urbanos. Outra, naturalmente, é
o enorme desperdício social e econômico que sofre o
País, ao não promovermos adequadamente, como já
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fazem tantos países, o pequeno agricultor vocacionado
para o campo e que lá já se encontra e labuta.
Faltam estratégias eﬁcientes para tanto, já que
diagnósticos temos muitos. Realmente, existem bons
estudos sobre nosso setor de agricultura familiar, alguns
deles produzidos quando o atual Deputado Federal
Raul Jungman era Ministro do Desenvolvimento Agrário. Estudos que demonstram o potencial da agricultura
familiar, o grande efeito distribuidor de renda que teria
o seu desenvolvimento, que examinam o perﬁl desse
universo, suas características, suas estatísticas.
Por um desses estudos ﬁcamos sabendo que a
agricultura familiar, apesar de responder por 40% da
produção total, recebe apenas 25% do ﬁnanciamento
da agropecuária nacional. A área média da propriedade familiar é de 26 hectares, enquanto a do produtor
patronal, ou empresarial, é de 433 hectares, 16 vezes
maior. A renda média da propriedade familiar, porém,
não é 16 vezes menor, e sim apenas 7 vezes menor,
o que mostra seu potencial de produtividade por área,
mesmo insuﬁcientemente assistida como é.
Este ano, foi dado um passo positivo, em matéria
de oferta de ﬁnanciamento à agricultura familiar: o Governo abriu uma linha de crédito de R$7 bilhões para o
segmento. Mas é sabido que não basta ter o dinheiro
à disposição. O pequeno produtor deve ser preparado
para saber usar o ﬁnanciamento, saber onde e como
investir. Se não for assim, apenas estaremos levando
ao desperdício de recursos e à inadimplência.
É preciso dar à agricultura familiar capacitação
técnica. É necessário adequar a legislação da agroindústria à condição do pequeno agricultor, pois as leis
atuais, burocráticas, acabam por estimular a informalidade e até mesmo o abandono do campo. Além disso,
o pequeno produtor não pode trabalhar individualmente. Ele deve ser induzido a se associar para comprar e
vender em conjunto, e assim alcançar escala de produção. E as políticas e programas para o setor não
podem ser apenas genéricos, de linhas abstratas: é
preciso descer às bases, implementar ações práticas
e concretas, de resultados visíveis e positivos.
Sobretudo, Sr. Presidente, resultados que integrem a agricultura familiar ao grande ciclo virtuoso e
vitorioso do agronegócio. Outros países já o conseguiram, também nós haveremos de fazê-lo. Não é fácil e
simples, mas é factível. É um caminho muito promissor, que trará grandes benefícios sociais e econômicos para o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Governo petista do Presidente Lula,
por condescendência, é conivente com a violência no
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campo, que “aumenta e assusta”, como diz o jornal O
Estado de S. Paulo, em manchete de primeira página
e em ampla matéria na página 4 da edição de 6 de
dezembro de 2004.
A complacência do Governo petista, que chega a
afagar os invasores de terra, foi responsável por 73 mortes no ano passado e por 303 invasões neste ano.
A matéria do jornal paulista baseia-se em levantamentos de “setores progressistas da Igreja e mostra
agravamento das tensões, indicando que os conﬂitos
vão prosseguir em 2005.”
Como a comprovar que tudo ocorre por complacência do Governo, o Ministro Nilmário Miranda diz ao
léu que “as tensões reﬂetem o choque de interesses e
faz parte da democracia.”
O Ministro, que dirige a Secretaria Especial de
Direitos Humanos, parece pouco preocupado com a
situação e diz essa pérola, que vale a pena ser reproduzida para que o historiador do amanhã possa ter uma
idéia da frouxidão com que Lula conduz seu Governo:
“O que o Governo não aceita(?) é a violência e para
evitá-la está mapeando as áreas de maior tensão que
serão monitoradas.” Está resolvido o problema!
Estou anexando a este pronunciamento as matérias do Estadão e mais uma extensa reportagem da
Revista Veja, edição de 8 de dezembro de 2004, sob o
título “Sem-Terra com casa e carro”. Na abertura, diz a
reportagem: “Para inﬂar seus números, o MST arregimenta pessoas que têm proﬁssão, propriedades e que
só de vez em quando aparecem nos acampamentos.”
Mesmo sabendo de tudo isso, o Governo petista
segue afagando os invasores. Faz pouco, o presidente
do Incra chegou a dizer a esses proﬁssionais acampados que a culpa dessas distorções é dos empresários
rurais que movimentam o agronegócio.
Seguem-se as matérias.
Outro assunto a que me reﬁro, Sr. Presidente, é que
se alguma coisa vai bem no Governo petista do Presidente
Lula é porque, como já foi dito, não é nada de novo. É a
continuidade dos programas do Governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente na área econômica.
O que se fala: o que é bom não é novo e o que
é novo não é bom!No Governo Lula.
Essa é uma verdade. O que o Governo atual tentou lançar fracassou e foi concentrado na área social,
que seria a menina dos olhos de Lula.
Não é difícil concluir quais são as causas do grande desastre de Lula na área social. É fácil. Está quase
diariamente nas páginas dos jornais, como a matéria
ontem publicada pela Folha de S.Paulo, mostrando
claramente que o Governo Lula não está propriamente
preocupado em atender às populações pobres. Nada
disso. A sua grande preocupação é proteger, a qual-
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quer custo, os Prefeitos petistas, tanto que, como diz
o jornal paulista, o projeto de restaurantes populares
privilegiou Prefeituras petistas. Apenas uma ou outra
cidade não é petista. Como se vê, o Governo Lula não
se preocupa com o social; preocupa-se com o aparelhismo petista.
A seguir, a matéria da Folha.
Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
“No Governo Lula, violência no campo aumenta e assusta.”
“Violência no campo aumentou desde que
Lula assumiu o poder.”
“Sem terra com casa e carro.”
“Projeto de restaurante popular privilegia
PT.”
Projeto de restaurante popular privilegia PT
Julia Duailibi
Eduardo Scolese
da Folha de S.Paulo, em Brasília
Uma das principais vitrines sociais do governo do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os restaurantes
populares, estão até agora, beneﬁciando basicamente prefeituras que são do PT. Além disso, assim como
outros programas federais, o Rede Solidária de Restaurantes Populares tem uma execução orçamentária
lenta: os pagamentos chegam a apenas 20% da dotação total prevista para 2004 --cerca de R$4 milhões.
Das 18 cidades que tiveram verbas da União
comprometidas no Orçamento deste ano para a criação dos restaurantes populares, 13 são do PT.
Outras quatro são de legendas da base aliada.
Há apenas um município de oposição, no caso, uma
cidade do PFL, para a qual há verbas previstas.
Dados do Siaﬁ (sistema de acompanhamento de
gastos do governo federal), atualizados até quinta-feira,
mostram que foram empenhados R$10.174.982,07, praticamente metade da verba autorizada para o programa
(R$21 milhões). Foram pagos apenas R$4.536.707,36,
ou seja, 21,2% da dotação total autorizada. Apesar da
execução baixa, o governo prevê gastar R$42 milhões
em 2005.
Do total de verbas empenhadas, 42% são para
prefeituras petistas e 55% para as de partidos aliados.

Sexta-feira 10

41901

Duas das prefeituras mais beneﬁciadas, Boa Vista
(RR) e Sobral (CE), são do PPS, partido do ministro
Ciro Gomes (Integração Nacional). Englobam 45% da
verba empenhada com o programa.
Sobral, administrada pelo irmão de Ciro, Cid
Gomes, teve R$1,37 milhão empenhados. Boa Vista,
de Tereza Jucá e do senador Romero Jucá (PMDB),
já recebeu os seus R$3,23 milhões --mais de 70% de
tudo o que já foi pago.
Para o deputado distrital Augusto Carvalho (PPS),
cujo gabinete foi responsável pelo levantamento, o
governo gasta de forma “incompetente” e “concentrada”.
“O governo fez toda essa pirotecnia em torno
dos restaurantes, assim como no caso do Primeiro
Emprego, e, quando vemos a execução, percebemos,
lamentavelmente, que não consegue gastar os recursos”, disse Carvalho.
O dinheiro para os restaurantes vem do Ministério do Desenvolvimento Social. É enviado por meio
de convênio com as prefeituras. Na maior parte dos
casos, o dinheiro é usado para reforma de instalações
e compra de equipamentos. Os restaurantes devem
servir refeições por R$1 --parte é subsidiada pelas
prefeituras.
Segundo o secretário de Segurança Alimentar e
Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social,
José Giacomo Baccarin, foram enviadas correspondências aos prefeitos dos 224 municípios com mais de 100
mil habitantes, bem como a todos os Estados.
“Todos aqueles que manifestaram interesse e
desenvolveram projetos técnicos foram atendidos, não
sendo considerada a ﬁliação partidária”, aﬁrmou.
Único prefeito de partido de oposição a receber
recursos para o restaurante, Jorge Maluly Neto (PFL),
de Araçatuba (interior de SP), disse que não havia como
o seu convênio não ser aprovado pelo governo. “Já
tínhamos tudo pronto, o galpão, a estrutura. O nosso
convênio com o governo é para a compra de panelas,
geladeiras e o mobiliário”.
No projeto que o governo enviou ao Congresso,
relativo ao Orçamento de 2004, o valor do programa
era de R$6,1 milhões, para instalar 40 restaurantes,
credenciar 460 estabelecimentos e capacitar 825 proﬁssionais. Em julho, houve uma suplementação orçamentária de R$15 milhões.
Era o que eu tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a frase acima, gravada na entrada do
antigo prédio da Secretaria de Saúde do Estado do
Paraná, expressa uma verdade e nos desperta uma
tríplice relação: saúde-médico-lei. Como membro da
Subcomissão de Saúde da Comissão de Assuntos
Sociais, ainda nesta semana tendo debatido pesquisas sobre a saúde do nosso povo, uma das primeiras
lembranças nas nossas caminhadas pela vida são as
ﬁguras dos médicos.
Este meu pronunciamento tem, em primeiro lugar, o sentido de gratidão e de reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido pelos médicos de nosso país.
Quem não precisou da ajuda de um médico em algum
momento da vida para si próprio ou para um familiar?
Quase todos nós temos gravada em nossa memória
a ﬁgura de um médico presente em um momento crucial de nossa vida familiar. Quando tudo parecia desesperador e estávamos perdidos com o que fazer, a
presença do médico recolocava a calma, a segurança,
as condições para que fosse possível tomar a melhor
decisão. Naqueles momentos decisivos, em que todo
o possível já foi realizado, a presença do médico ajuda
a aceitação da passagem decisiva da vida humana. A
sua palavra de consolo e de esperança é, muitas vezes, a primeira e oportuna.
O que todos nós esperamos do médico? Que ele
seja profundamente humano e saiba aliar humanidade
com competência cientíﬁca. Por tratar-se de proﬁssão
chamada a atuar junto ao ser humano num momento
crucial como é o da perda da saúde, a humanidade do
médico é essencial. Ela se compõe de compreensão,
entendimento, acolhida, generosidade, misericórdia,
paciência. Sem dúvida , tudo isto é muita coisa para ser
exigido de uma pessoa. Não bastasse isso, ele precisa
estar preparado cientíﬁca e tecnicamente para diagnosticar e propor a terapêutica adequada. Compreendemos, logo, que a tarefa é para vocacionados.
No atual momento, quando o desenvolvimento
tecnológico apresenta surto fantástico de desenvolvimento, o equilíbrio entre a atenção humanitária, que
tem a sua expressão na qualidade da relação médico-paciente, e a utilização dos novos meios de diagnóstico e de terapêutica, constitui, sem dúvida, um
grande desaﬁo.
Outra expectativa da sociedade como um todo é
a participação efetiva e essencial dos médicos na formulação das políticas públicas que visam a promoção
da saúde. Pelo conhecimento e pela proximidade com
o trato das doenças, eles tem condições de apontar os
caminhos para a prevenção daquelas patologias que
apresentam causas evitáveis. Neste sentido, deve ser
louvada a participação daqueles médicos que se dispõem a prestar a colaboração do seu conhecimento
na formulação das leis e na concretização das políticas
que visam dar mais saúde à população.
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A luta pela justiça social na saúde, que se expressa no bom atendimento e no acesso de todos aos
melhores meios de atenção quando doentes, digniﬁca
os médicos que lutam por este ideal. Neste sentido, há
um longo, porém necessário caminho a ser vencido em
termos dos serviços públicos de saúde. Seremos um
país socialmente justo no dia em que o ﬁlho do operário puder contar com os mais adequados meios para o
seu atendimento, como conta o ﬁlho do empresário no
caro plano de saúde ou atendimento particular.
O desenvolvimento das várias áreas proﬁssionais
no campo da saúde desaﬁa os médicos a compreenderem e a se integrarem nas equipes multidisciplinares, onde cada um, cônscio de sua competência e de
seus limites, esforça-se em contribuir para o ﬁm de
todo trabalho, qual seja, o bem do paciente ou a melhor solução para o encaminhamento dos planos de
promoção da saúde.
Sabemos que nem sempre as condições de trabalho oferecidas aos médicos são as melhores e nem
sempre é adequada a retribuição e proporcional o reconhecimento da sociedade, considerando o que do
médico se espera e mesmo se exige.
Considerando tudo isto, julgamos de extrema justiça sempre registrar o reconhecimento deste parlamento
aos médicos deste país. Esperamos que o seu espírito
de humanidade e de serviço contagie sempre mais a
todos os segmentos da sociedade e, principalmente,
a nós legisladores, para que possamos todos juntos
sanar os males, superar as diﬁculdades, construir uma
pátria sadia e forte.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a retomada do crescimento econômico
é uma realidade. Estamos vivendo um momento de
otimismo e de alívio: ﬁnalmente está acontecendo o
espetáculo do crescimento, depois de um 2003 difícil,
de sacrifícios, de preparação, de arar e semear o futuro desenvolvimento.
Todos os dados recentes da economia são positivos: aumento da produção industrial, aumento das
exportações, das vendas no mercado interno. Cresce, felizmente, a massa salarial. A boa fase que atravessamos, e que tem muita chance de se prolongar
por vários anos, pode ser comprovada por diversas
estatísticas. E também pelo sentimento dos agentes
econômicos.
Pesquisa periódica que a Fiesp realiza no Estado de São Paulo demonstra bem esse otimismo. Em
março, a pesquisa indicava que 49% dos empresários
tinham uma expectativa positiva em relação a suas atividades. Três meses depois, em junho, o contingente
de otimistas passou para 77%.
A recuperação da economia está ocorrendo em
todas as regiões do País. Nos últimos 12 meses, o
Brasil acumulou um saldo comercial, diferença entre
exportações e importações, de 31 bilhões de dólares.
É um número notável, que demonstra uma vitalidade

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

admirável da economia. Esse saldo, além disso, nos
garante uma situação mais segura no quadro macroeconômico, o que dá condições para mais crescimento ainda.
Outro fato positivo é que essa força exportadora
está coexistindo com uma boa dinâmica do mercado interno. Ora, o aumento simultâneo dos volumes
de produção e de negócios voltados para o mercado
externo e para o consumo interno é um indicador de
excelente saúde econômica. Aponta para uma forte
probabilidade de que o crescimento econômico que
se iniciou nos últimos meses seja consistente, persistente, de longa duração.
No primeiro semestre de 2004, a indústria produziu 7,7% a mais do que no mesmo período de 2003.
Portanto, um crescimento muito forte, que produz emprego, que produz riqueza. Quanto ao setor do agronegócio, sabemos que teve fortíssimo desempenho.
Isso tudo se reﬂete em mais trabalho formal e em
melhores salários.
Dados do Dieese indicam que os reajustes salariais negociados no primeiro semestre deste ano
tiveram o melhor resultado para os trabalhadores do
mercado formal desde 1996. Dos acordos coletivos de
trabalho ﬁrmados de janeiro a junho deste ano, 79%
tiveram reajustes anuais iguais ou superiores à inﬂação. O critério usado para aferir a inﬂação anual, nesse levantamento, foi considerar o INPC dos 12 meses
anteriores a cada data-base.
Sr. Presidente, um efeito benéﬁco, e ao mesmo
tempo indicador, do crescimento econômico que vem
tomando impulso é a evolução do setor de comércio
varejista. Segundo o IBGE, de janeiro a junho, as vendas aumentaram 9,3%, na comparação com o mesmo
semestre de 2003. Isso demonstra o otimismo do consumidor, a recomposição de sua renda e a diminuição
do desemprego.
O comércio varejista, no primeiro semestre de
2003, esteve muito fraco, começando a reagir acentuadamente no último trimestre do ano. Agora, os números
do primeiro semestre do presente ano mostram que
aquela reação continuou a pleno vapor. É interessante ver como se comportaram diversos setores varejistas nessa estatística do IBGE, que dá a variação das
vendas de janeiro a junho deste ano em comparação
com o mesmo período de 2003. Em números arredondados, temos: combustíveis, 7%; supermercados, 5%;
vestuário e calçados, 7%; veículos, 16%; e móveis e
eletrodomésticos, 29%!
É claro que a dinamização do comércio varejista
faz parte do círculo virtuoso provocado por uma retomada consistente do crescimento econômico. Mais
produção traz mais empregos e renda, o que aumenta
as vendas no varejo, o que, por sua vez, enseja mais
produção. Na atual retomada, o motor de arranque
desse processo parece ter sido o setor exportador.
Assim, Sr. Presidente, estamos assistindo a um
coroamento vitorioso da política econômica adotada
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pelo Governo Lula. Os fatos comprovam que foi uma
excelente política. O Governo soube manter o rumo
da economia na direção correta. Atravessamos águas
agitadas, que exigiram dos timoneiros ﬁrmeza, persistência, habilidade e conﬁança. Agora, ingressamos em
uma corrente favorável, que nos leva a bom destino.
Os especialistas discutem se a atual fase de
crescimento se prolongará por amplo período, ou se
há perigo de ela se esgotar em um ou dois anos. Do
lado pessimista, estão os que apontam para a nossa
precária infra-estrutura logística, que é realmente um
gargalo que ameaça o desenvolvimento. Além disso,
dizem, os empreendedores ainda hesitam em investir,
dadas as dúvidas sobre as regras da economia.
Já os otimistas, e me situo entre eles, apresentam
bons contra-argumentos. O estrangulamento logístico
pode ser superado, especialmente pelo mecanismo
de Parcerias Público-Privadas, que tem projeto de lei
que está para ser apreciado pelo Senado. Quanto aos
investimentos, acabarão por vir, já que as dúvidas irão
se dissipando, e o potencial do mercado, bem como
o próprio otimismo e sucesso, atributos da atual fase,
exercerão o seu poder de atração.
Há também indicadores técnicos que militam a
favor desse otimismo. Pela primeira vez em 20 anos,
está ocorrendo na economia uma coincidência de crescimento dos mercados externo e interno. Não só as
exportações crescem, mas as importações também,
apontando para uma dinâmica econômica sólida e
saudável. O balanço de pagamentos do Brasil se fortalece. Além disso, ainda há setores com capacidade
ociosa, com potencial de crescer mesmo sem investimento imediato. Temos força de trabalho em abundância, disponível para ser engajada na produção. As
estatísticas dos bens de capital, indicador importante
para a produção futura, apontam para o aumento de
sua demanda.
Sr. Presidente, está de parabéns o Governo Lula
pelo crescimento econômico a que estamos assistindo, que promete ser prolongado. E está de parabéns o
Brasil e seu povo. A dinâmica econômica atual aponta
para tempos felizes de desenvolvimento e de progresso social.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho neste momento comentar dois artigos publicados em jornais de grande circulação que
tratam do problema agrário brasileiro. O primeiro, “O
projeto de poder do MST”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo de 30 de novembro de 2004, trata da
frustração do movimento social com o governo Lula e
da freqüente mudança do foco de suas críticas, o que
demonstraria, na visão do jornalista, que objetivam
conquistar o poder.
Nesta mesma linha, o segundo artigo, “Governo
prevê mais focos de tensão no campo e na cidade”,
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publicado na Folha de S.Paulo do dia 28 de novembro
do corrente, revela que o governo prepare-se para um
cenário de acirramento das tensões no campo.
O fato é que Lula fez, não só durante a campanha, mas ao longo de sua vida pública, promessas que
colidem com a lentidão conferida pela nova equipe à
reforma agrária. O governo não cumpre as metas e não
responde rapidamente às reivindicações, o que pode
levar a uma grande crise das instituições.
Para que conste dos Anais do Senado Federal,
requeiro, Sr. Presidente, que os artigos citados (ane-
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xos) sejam considerados como parte deste pronunciamento.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
“O projeto de poder do MST”;
“Governo prevê mais focos de tensão no campo e na cidade”.
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O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “A crítica a Lula, por Lula”,
publicada no jornal Folha de S.Paulo em sua edição
do último dia 27 de novembro do corrente.
A matéria mostra que o atual governo faz tudo o
que criticava no governo anterior. Nem o próprio Líder
do Governo está agüentado mais, e com isso fez sérias
críticas ao modo que o Executivo está governando.
Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria,
encaminhada em anexo, seja dada como lida e con-
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siderada como parte integrante deste pronunciamento, a ﬁm de que passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
“A crítica a Lula, por Lula.”
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, volto à Tribuna neste momento para registrar
o artigo intitulado “Taxa de juros alta tem alternativa”,
de autoria do Presidente da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – Fiesp, publicado no jornal
Folha de S.Paulo do último dia 28 de novembro do
corrente.
“Pois bem, a política monetária radical
do Brasil, além de tornar tênue e incerta a herança das futuras gerações, ainda condena o
presente à pobreza”.
Essa é uma frase retirada do artigo em anexo
que mostra que mais uma vez o Governo Lula erra.
Erra e não quer ver que está errado colocando o país

Dezembro de 2004

na direção errada. Isso tem que acabar ou então ele
acaba com o Brasil.
Para que conste dos Anais do Senado, requeiro,
Senhor Presidente, que o artigo acima citado, e que
encaminho em anexo, seja considerado como parte
integrante deste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
“Taxa de juros alta tem alternativa.”
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “O tempo do Itamaraty”,
publicada no jornal Folha de S.Paulo em sua edição
do último dia 30 de novembro do corrente.
A matéria mostra que o Governo Lula está mais
uma vez “nadando contra a correnteza”. O Presidente
Lula acha que está fazendo uma ótima política externa e na realidade não está. Os setores empresariais
estão impacientes em relação à negociações que vêm
sendo empreendidas pelo Itamaraty. Agir com realismo é fundamental.
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Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria,
encaminhada em anexo, seja dada como lida e considerada como parte integrante deste pronunciamento, a ﬁm de que passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
“O tempo do Itamaraty.”
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O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, assumo esta tribuna para comunicar a
meus pares que, neste 09 de dezembro, dia em que
Fonoaudiólogos dedicam à comemoração da sanção
da lei que regulamentou a proﬁssão, está sendo encaminhado para apreciação no Senado Federal um
projeto de lei, de minha autoria, com a ﬁnalidade de
instituir o “Dia Nacional do Fonoaudiólogo”, como forma
de homenagem e de reconhecimento pelo importante
trabalho que prestam à população brasileira.
Esses notáveis proﬁssionais da saúde cumprem
papel relevante perante a sociedade na orientação de
tratamentos preventivos e corretivos dos problemas
da fala e audição. São esses homens e mulheres que,
igualmente a Cínthia, minha amada esposa que recentemente abraçou a proﬁssão, dedicam-se ao estudo da
comunicação humana, no que se refere ao desenvolvimento, aperfeiçoamento, distúrbios e diferenças em
relação aos aspectos envolvidos nas distintas funções
orofaciais do corpo humano.
Ao reconhecer nacionalmente os Fonoaudiólogos, instituindo oﬁcialmente um dia comemorativo, é
preciso lembrar um pouco da ilustrada história que
construíram ao longo desses 75 anos de existência
da especialidade.
A idealização da proﬁssão de Fonoaudiólogo
ocorreu nos anos 30 no século passado, originandose da preocupação da medicina e da educação com
a proﬁlaxia e a correção de erros de linguagem apresentados por estudantes. Passados outros 30 anos,
iniciou-se o ensino da Fonoaudiologia no Brasil, com
a criação dos cursos da Universidade de São Paulo,
em 1961, vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, e, posteriormente da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo em 1962, ligado
ao Instituto de Psicologia. Ambos os cursos estavam
direcionados à graduação de tecnólogos em Fonoaudiologia, sendo que o primeiro currículo mínimo que
ﬁxou as disciplinas e a carga horária deles, foi regulamentado pela Resolução nº 54/76, do Conselho Federal de Educação.
Os movimentos pelo reconhecimento dos cursos
e da proﬁssão se iniciaram na década de 1970, quando
foram criados, então, os cursos em nível de bacharelado. Quem obteve do MEC a primeira autorização para
funcionar oﬁcialmente foi o curso da Universidade de
São Paulo no ano de 1977.
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Mas o movimento só viu seu propósito maior
consolidado em 9 de dezembro de 1981 quando foi
sancionada a Lei nº 6965, que regulamentou a proﬁssão e que foi além do sonho dessa importante categoria proﬁssional criando no mesmo estatuto legal
os Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia,
tendo estabelecido como principal ﬁnalidade dos órgãos, então recém criados, a necessária ﬁscalização
do exercício proﬁssional.
Dois anos mais tarde deu-se início às atividades
do Conselho Federal de Fonoaudiologia e já em 1984
foi aprovado o primeiro Código de Ética da proﬁssão,
que dispôs os direitos, deveres e responsabilidades
do Fonoaudiólogo, inerentes às diversas relações estabelecidas em função de suas atividades.
A proﬁssão cresceu com a ampliação do mercado de trabalho e a partir de uma maior conscientização os Conselhos Federal e Regionais revisaram toda
a legislação a que estão submetidos e geraram, em
1995, um novo Código de Ética.
Atualmente desenvolvem ações conjuntas com os
31 cursos de Fonoaudiologia brasileiros com vistas a
reformular o currículo mínimo da Matéria, e submetê-lo
à apreciação do MEC, como forma de garantir aos estudantes de fonoaudiologia uma formação condizente
com a realidade atual.
No campo de atividade de proﬁssional propriamente dito, são contados aos milhares, o número de
tratamentos anuais que são realizados, inclusive na
rede pública de saúde, que proporcionam aos cidadãos
de um modo geral a solução de problemas da fala e
audição que antes não tinham indicação terapêutica
que pudessem resolvê-los.
Sr. Presidente, ao terminara saúdo a todos os
fonoaudiólogos brasileiros desejoso que possam, ﬁnalmente, em 9 de dezembro de 2005, véspera do jubileu
de prata da regulamentação da proﬁssão, comemorarem o “Dia Nacional do Fonoaudiólogo”.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, poucas atividades econômicas são mais
essenciais para a sobrevivência de nossa sociedade
que a produção de energia elétrica. Ao longo do século 20, as cidades e mesmo o campo se eletriﬁcaram,
tornando quase inimaginável, para o cidadão moderno,
a vida sem energia.
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Contudo, a geração de eletricidade ﬁgura, igualmente, entre as atividades humanas que mais resultados colaterais geram, trazendo riscos e prejuízos ambientais e sociais que não podem ser desprezados.
As usinas termoelétricas, baseadas, em sua maioria, na queima de combustíveis fósseis, são conhecidas pela poluição que lançam na atmosfera, mesmo
com o uso de ﬁltros, contribuindo para o efeito estufa
e espalhando fuligem nas áreas adjacentes.
Usinas nucleares, por seu turno, não apenas carregam o estigma do risco permanente de vazamento,
que provocaria conseqüências desastrosas, como as
do acidente de Chernobyl em 1986. Ainda, os letais
rejeitos nucleares produzidos permanecerão como um
ônus para as futuras gerações.
A matriz energética brasileira é baseada, principalmente, em fontes hidráulicas de energia. Essas
fontes, se possuem vantagens em relação às geradoras térmicas e nucleares, não deixam de gerar efeitos
negativos.
Efetivamente, para funcionarem, as hidrelétricas
inundam vastas áreas. A formação dos lagos das barragens é responsável pela demolição e transferência
de cidades inteiras. Sob as águas, repousam regiões
agrícolas, ﬂorestas, sítios arqueológicos. Famílias perderam suas terras ancestrais e áreas de grande importância ambiental foram alagadas.
Em razão desses efeitos negativos, sobre as
empresas de geração de energia elétrica recai, até
mais que sobre empresas de outros ramos, a responsabilidade pela compensação dos efeitos danosos
que necessariamente serão criados. Se tais danos
são inevitáveis, muito pode ser feito para amenizar
seus sintomas.
Por esse motivo registro, com satisfação, as ações
mantidas pela Itaipu Binacional, apresentadas por meio
de seu balanço social.
Essa empresa, formada especiﬁcamente para
administrar a hidrelétrica construída na fronteira entre Brasil e Paraguai, é responsável, também, pela
administração de um dos maiores lagos de barragem
de todo o mundo.
Para a construção da usina, foi necessária a inundação da maravilha natural que eram as Sete Quedas;
dezesseis Municípios brasileiros perderam parte de
seus territórios; áreas intactas de Mata Atlântica foram
derrubadas, com a remoção de milhares de animais
silvestres. A represa pôs um obstáculo insuperável à
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migração dos peixes para a desova nas cabeceiras
dos rios.
Aceitando a responsabilidade advinda de seu
ramo de atividade, a Itaipu Binacional coordena um
programa exemplar de responsabilidade social, destinado, principalmente, a contrabalançar os efeitos
potencialmente negativos do ramo de atividade a que
se dedica e de se projetar, em meio às comunidades
em que se insere, como um instrumento de promoção social.
Para sua construção, Itaipu demandou a contratação de milhares de trabalhadores brasileiros e paraguaios. Para recepcioná-los, a empresa construiu toda
uma estrutura urbana, incluindo escolas, hospitais e
conjuntos residenciais.
Justamente esse patrimônio é que constitui o
fundamento da ação social da Itaipu Binacional. Em
vez de desmontá-lo ou de deixá-lo simplesmente ruir,
a empresa dele se valeu como ponto de partida para o
aprimoramento das condições de vida da população dos
municípios lindeiros, notadamente Foz do Iguaçu.
Assim, no combate à prostituição infantil e ao mau
trato de crianças e mulheres, a participação daquela
empresa tem sido essencial para o funcionamento
das organizações não governamentais que ocupam
os imóveis cedidos pela Binacional e que dela recebem apoio material.
Também os imóveis da usina servem de base
para o Parque Tecnológico de Itaipu, destinado ao ensino e à pesquisa tecnológica, em uma área coberta
de cinqüenta mil metros quadrados.
Destaque-se, também, o programa de aperfeiçoamento da piscicultura, pelo qual tanques-rede imersos
no lago são cedidos em comodato para as famílias
da região, destinando-se à criação de pacus e outros
peixes.
Da mesma forma, as práticas ambientais da Itaipu
Binacional se revestem do pioneirismo que é a marca
dessa empresa no que toca à responsabilidade social.
A construção da primeira escada para peixes do Brasil corrige a mais gritante falha ecológica do projeto
original da represa e permite que a piracema ocorra
livremente.
A reconstrução do refúgio ecológico, em base
modernas e ecologicamente sustentáveis, dota a região da barragem de um importante centro de pesquisa ﬂorestal e da vida silvestre, inteiramente projetado
segundo os princípios da arquitetura bioclimática.
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Os programas de conscientização ambiental,
notadamente de reciclagem, disseminam a consciência da população ribeirinha acerca da preservação da
qualidade da água, criando, ao mesmo tempo, novas
oportunidades de emprego para catadores de papel
e outros trabalhadores relacionados ao reaproveitamento de materiais.
Esses são apenas alguns exemplos de programas sociais mantidos ou auxiliados pela Itaipu Binacional. Não é a vasta quantidade de projetos apoiados
que distingue essa empresa das demais, mas a concepção moderna e eﬁcaz de responsabilidade social
que se incorpora em seus procedimentos e que a torna uma das melhores empresas brasileiras quanto a
esse aspecto.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, já é apreciável a experiência acumulada na administração municipal brasileira com o
sistema inovador chamado Orçamento Participativo.
Sistema que trata, em essência, de estruturar uma
parte signiﬁcativa do orçamento do Município, geralmente entre 5% e 15% do orçamento total e de 10%
a 100% do orçamento de investimento, com base em
discussões e escolhas de prioridades realizadas em
reuniões abertas a toda a população. As obras a executar de melhoramentos urbanos e de implantação de
equipamentos sociais são, no Orçamento Participativo,
escolhidas inicialmente em reuniões organizadas por
bairro e por região administrativa da cidade. São eleitos,
nessas reuniões, representantes dos moradores para
comitês que irão ajustar, com o Executivo Municipal,
as escolhas feitas pelos bairros, incorporando-as ao
orçamento formal da cidade. Esses comitês também
acompanham, ao longo do tempo, a execução das
obras deﬁnidas nesse processo participativo.
Trata-se, portanto, de um sistema complexo, que
objetiva atingir, simultaneamente, várias importantes
metas democráticas. Primeiro, fazer com que as ações
e programas do Executivo Municipal se aproximem
mais das reais necessidades da população de cada
bairro. Segundo, estimular a participação dos cidadãos
na gestão dos assuntos públicos. Terceiro, permitir a
ﬁscalização dos procedimentos administrativos envolvidos na execução das obras programadas.
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Sr. Presidente, o Orçamento Participativo é uma
modalidade de democracia direta, que se incorpora aos
caminhos tradicionais e convencionais da democracia
indireta, representativa, aquela em que os eleitores, de
quatro em quatro anos, escolhem o Legislativo Municipal e o prefeito que irão governar a cidade.
A experiência pioneira de Orçamento Participativo
deu-se em Porto Alegre, ainda no ﬁnal da década de
80, em administração do Partido dos Trabalhadores. Lá
ele vem sendo aplicado continuamente desde então,
e de lá se espraiou, em anos mais recentes, por mais
de 100 Municípios, aí incluídas cidades onde o sistema foi testado por, pelo menos, quatro anos. A lista de
cidades onde foi aplicado o Orçamento Participativo,
ou alguma variante dele, inclui centros importantes,
como Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Brasília, Goiânia, Betim, Campinas, Dourados e muitos
outros grandes ou pequenos Municípios.
O formato institucional e certos detalhes de procedimento variam bastante de um caso para outro, mas
é evidente que há uma idéia básica comum a todos, a
de que a aplicação desses mecanismos participativos
traz vantagens em relação às alternativas mais convencionais de ﬁxação de orçamentos de obras municipais e de sua execução. Nessa centena ou mais de
cidades em que o sistema foi aplicado, houve grandes
variações quanto aos resultados obtidos, satisfatórios
ou não. Sobretudo, o Orçamento Participativo é objeto
de interesse e polêmica, até mesmo no exterior, onde
despertou muita atenção, sendo objeto de vários estudos e pesquisas. Entre críticas e apoios entusiasmados, existe já considerável volume de livros e sobre as
propostas e experiências do Orçamento Participativo.
A apreciação desses argumentos contra e a favor é útil
até mesmo para o aperfeiçoamento do próprio sistema,
nas localidades em que já é aplicado, e para a orientação daqueles que pretendam começar a aplicá-lo.
Sr. Presidente, o Orçamento Participativo pode
ser compreendido e deﬁnido, teoricamente, sob diversas enfoques. Para uns é a criação de um espaço
cívico não estatal. Outros o deﬁnem como democracia direta, ou democracia participativa. Outros ainda,
como um processo de promoção de cidadania efetiva.
Pode ser visto também como um mecanismo econômico redistributivo.
Seus defensores destacam o seu potencial para
promover uma transformação social positiva, conscientizando e educando amplos segmentos populares
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no que se refere à existência e ao exercício de seus
direitos políticos, civis e sociais. O Orçamento Participativo, nessa visão, amplia a esfera efetiva desses
direitos. Ao mesmo tempo, reduz o espaço de práticas
que empobrecem a democracia, como o clientelismo, a
concessão de favores somente aos que apóiam quem
está no poder ou quem pleiteia o poder. É também maneira de contrabalançar a inﬂuência dos interesses de
indivíduos ou grupos restritos tradicionais que gozam
de excesso de poder político, econômico e social, em
relação à grande massa da população.
O Orçamento Participativo pode funcionar, institucionalmente, como um exercício que amplia a esfera
democrática, ao promover um verdadeiro adestramento de massa nas lides da discussão de matérias de
interesse público. Os representantes eleitos para os
comitês de bairro e os delegados eleitos para o comitê
da cidade são voluntários que trazem das assembléias
de bairro os pleitos priorizados e a elas retornam com
informações sobre sua tramitação administrativa, num
ﬂuxo democrático e pedagógico de ida e volta.
O sistema permite maior visibilidade e transparência no que toca aos processos decisórios que se
dão nas instituições tradicionais de poder da democracia representativa, ou indireta, isto é, o Executivo e o
Legislativo municipais. Cria-se um vetor de inﬂuência
novo que pode levar a políticas públicas mais bem
formuladas e à redução da possibilidade de desvios e
desperdícios devidos a práticas corruptas.
A experiência tem demonstrado que nem todos
esses aspectos, objetivos e vantagens de ordem geral
são alcançados por igual e sempre em grau satisfatório. Conforme o caso, avança-se em alguns tópicos e
tropeça-se em outros. São necessários vários anos,
criatividade política e administrativa e gestão ﬁrme
para que os bons frutos do Orçamento Participativo
se produzam regular e constantemente. Aﬁnal, os procedimentos do sistema se dão em meio à pressão de
disputas políticas e sob as inevitáveis condições de
complexidades legais e administrativas.
O sistema do Orçamento Participativo pode sofrer frustrações em relação ao entusiasmo inicial que
acompanha geralmente a sua adoção. A participação
popular, com o tempo, pode ir arrefecendo. Algumas
obras não conseguem ser concluídas dentro do ciclo
anual do sistema, causando decepção. O processo, a
todo momento, sofre o risco de descambar para aquilo
que, inicialmente, tentou superar: a manipulação políti-
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ca, o atendimento a grupos restritos, a contaminação
eleitoreira dos programas e o próprio clientelismo. O
julgamento ﬁnal sobre a eﬁcácia do Orçamento Participativo sempre será dado pelas próximas eleições,
principalmente se o processo foi adotado com grande
destaque pela Administração. Em certos casos, indo
mal ou bem, o Orçamento Participativo não afeta, por
exemplo, a reeleição de um prefeito, se este o adotou
com pouca ênfase e deu maior importância a outras
linhas de sua atuação como líder eleito do Município.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as grandes promessas, nem sempre cumpridas, e a grande
complexidade do Orçamento Participativo o tornam,
inevitavelmente, objeto de muita crítica. A primeira
delas é que a participação popular no Orçamento
Participativo, comparada com o contingente total da
população, é, a rigor, muito pequena. Segundo essa
crítica, mais vale concentrar energias em aperfeiçoar
as instituições democráticas tradicionais, a legislação
partidária e eleitoral, as práticas políticas. A essa crítica pode-se replicar que é possível combinar as duas
coisas: investir em processos participativos inovadores
e também na melhora dos mecanismos convencionais
de governo. A soma dos dois esforços trará benéﬁcos
efeitos de sinergia.
Além disso, no que se refere ao pequeno contingente da população que efetivamente participa, deve-se
perguntar: pequeno em relação a quê? O objetivo não
é uma utópica participação de todos, mas a oportunidade de participação. A experiência mostra o benefício
de dar essa oportunidade a lideranças e militantes já
existentes em associações locais. Quanto mais diversiﬁcadas essas lideranças e esses militantes, tanto mais
verdadeiro, legítimo e efetivo será o processo, e tanto
maiores serão os efeitos de superação do clientelismo
e de visibilidade da ação do Poder Público. É evidente
que, nos casos bem sucedidos, amplia-se o efeito democrático de envolvimento de novos contingentes da
população nas questões de interesse coletivo. Quanto
à imperfeição de representatividade das assembléias
e dos comitês, nada impede que sejam tentados outros mecanismos de consulta à população, tais como
a distribuição de formulários junto com a apresentação da cobrança de IPTU ou de serviços de utilidade,
como energia elétrica.
Outra crítica é que a manifestação dos interesses
muito localizados dos bairros deixa de contemplar investimentos e esforços estratégicos para a cidade que
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transcendem aquilo que é meramente local. Exemplos de investimento estratégico são uma avenida de
contorno, a aquisição de terreno para expansão de
estação municipal de tratamento de esgoto ou, até
mesmo, um objetivo mais geral como o saneamento
das ﬁnanças do Município. É dever do prefeito eleito
liderar essas ações estratégicas no âmbito do sistema
institucional tradicional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no cômputo ﬁnal, devemos dar um voto de conﬁança ao Orçamento Participativo como complemento e ferramenta
útil ao aperfeiçoamento da democracia, da sociedade
e da efetividade dos governos municipais. Trata-se
de uma idéia inovadora já testada com sucesso por
muitas administrações. O Orçamento Participativo, se
bem aplicado e conduzido, tem o benéﬁco potencial
de promover uma evolução positiva na cidadania de
amplas camadas populares, bem como na qualidade
da administração pública e das práticas políticas.
É o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita satisfação que venho a esta Tribuna,
hoje, para cumprimentar uma pessoa cujo trabalho é
sem dúvida, um exemplo de assistência social exercida
com respeito e dignidade pelos mais carentes.
Reﬁro-me à médica sanitarista e pediatra Zilda
Arns, fundadora da Pastoral da Criança, e que esteve
em Brasília há poucas semanas para comemorar os 15
anos de implantação do projeto no Distrito Federal.
Somem-se a esses 15 anos mais sete e teremos
os 22 anos de atuação em todo o Brasil desse trabalho
vitorioso, executado por mãos voluntárias que salvam,
a cada ano, milhares de pequenas vidas das garras
da fome e da desnutrição.
A Pastoral da Criança é reconhecida em todo o
mundo como uma das mais importantes organizações
comunitárias a atuar nas áreas da saúde, nutrição e
educação, envolvendo desde a gestante e o bebê ainda no ventre, às crianças até os seis anos de idade,
além de trabalhar na prevenção da violência no ambiente familiar.
Tem sido tão exitoso o trabalho da Pastoral da
Criança, que conseguiu reduzir a mortalidade infantil
a menos de 15 óbitos por mil nascidos vivos nas comunidades acompanhadas, no ano de 2003.
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Esse trabalho tão signiﬁcativo iniciado em 1992
mereceu o apoio do governo Fernando Henrique, por
intermédio da Secretaria de Assistência Social, da qual
fomos titular. O entusiasmo e a obstinação da Doutora
Zilda Arns muitas vezes motivaram as nossas equipes
nas lutas que também empreendíamos na implantação de programas como o Peti, de Erradicação do
Trabalho Infantil.
Gostaria de citar, nesse momento, alguns números que mostram a importância do “voluntariado contagioso” exercido pela Pastoral da Criança: são quase 243
mil pessoas em 3.757 municípios, que acompanham
cerca de 1 milhão 340 mil famílias carentes e mais de
1 milhão e 800 mil crianças menores de seis anos.
A Pastoral está presente em todos os estados
brasileiros e em todas as dioceses. Acompanha, ainda, 83.993 gestantes e 33.587 idosos, além de 11.234
alunos de programas de alfabetização de jovens e
adultos. Executa 60 projetos alternativos de geração
de renda e exportou seu modelo de atuação para três
países africanos, dez países da América do Sul e dois
países da Ásia.
Nesse momento, em que vemos tantos problemas
prejudicarem o desempenho de programas sociais do
governo, que poderiam estar beneﬁciando milhões de
famílias em todo o país, a Pastoral da Criança continua a ser um grande exemplo de projeto que veio
para ﬁcar.
Sem precisar de panﬂetos, de grandes marcas
publicitárias, mas somente da conscientização de
quem se oferece para ajudar e de quem se abre para
receber a ajuda.
Esta parece ser uma receita simples e que vem
funcionando há duas décadas com humildade e sucesso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas.)
PARECER Nº 78, DE 2004-CN.
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Projeto de Lei nº 1.106, de 2004–CN, que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comértio Exterior, crédito especial
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no valor de R$30.000.000,00, para os ﬁns
que especiﬁca, e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Pauderney Avelino
I – Relatório
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com fulcro no art. 61 da Constituição Federal, por
meio da Mensagem nº 231, de 2004-CN (nº 703/2004,
na origem), submete à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei autorizando o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, crédito especial no valor de R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais).
De acordo com a Exposição de Motivos nº
346/2004-MP, de 15 de outubro de 2004, do Ministro
de listado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que
acompanha a mensagem, o crédito tem por objetivo
viabilizar a remoção e realocação de famílias que ocupam área destinada â ampliação do Distrito Industrial
de Manaus.
Conforme a EM, os recursos necessários à abertura do crédito decorrem de anulação parcial de dotação
orçamentária da Reserva de Contingência à conta de
recursos próprios e vinculados, no âmbito da própria
Suframa. Para garantir a obtenção da meta de superávit primário estabelecido para o corrente exercício,
estão sendo canceladas dotações no mesmo valor
para ressarcimento ao Banco do Brasil relativo às atividades de comércio exterior.
O Projeto recebeu um total de 35 emendas, solicitando o cancelamento de parte do crédito para o
atendimento de outras ações orçamentárias.
II – Voto
Analisando o Projeto de Lei nº 106, de 2004-CN,
veriﬁcamos inicialmente que apresenta erro material,
na medida em que parte das dotações, segundo informação da própria Suframa. deveria estar classiﬁcada
no Grupo de Natureza de Despesa 4 – Investimento.
Visando corrigir tal distorção, estamos apresentando
o Substitutivo anexo, nos termos do art. 27, I, da Resolução nº 1, de 2001–CN.
Na apreciação das emendas, este Relator considerou, inicialmente, a legislação básica que rege a
unidade orçamentária 28233 (Suframa) que executará
os créditos. Nos termos do Decreto nº 728, de 21-1-
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93, a Superintendência tem por ﬁnalidade administrar
a Zona Franca de Manaus, bem como os benefícios
estendidos às áreas pioneiras, zonas de fronteira e
outras localidades da Amazônia Ocidental abrangidas
pela sua área de atuação. Nos termos do art. 18 do Decreto supra, as cinco áreas de livre comércio administradas pela Suframa localizam-se em Tabatinga (AM),
Macapá/Santana (AP), Pacaraima (RR), Bonﬁm (RR)
e Guajará-Mirim (RO). A estas foram acrescidas, pela
Lei nº 8.857, de 8-3-94, as áreas de livre comércio de
Cruzeiro do Sul e de Brasiléia, no Estado do Acre.
A partir desses dispositivos, considerou-se que
as emendas apresentadas deveriam restringir-se às
áreas antes mencionadas. Veriﬁcou-se, porém, que as
emendas de números 00001 a 00022, 00024, 00027 e
00035 não atenderam a essa primeira condição.
Analisando as emendas restantes, veriﬁcamos
que solicitam a alocação de recursos para o atendimento de outras ações no âmbito da Suframa. Não obstante os nobres propósitos que nortearam a elaboração
dessas proposições, cumpre argumentar que o seu
atendimento pode prejudicar ou inviabilizar a remoção
e realocação de famílias que atualmente ocupam área
destinada à ampliação do Distrito Industrial de Manaus,
cuja consecução é objeto de acordo feito entre o Governo do Estado do Amazonas, a Suframa, a Prefeitura
de Manaus e o Ministério Público Federal.
Cabe ressaltar, por ﬁm, que a execução dessa
ação está condicionada à aprovação de proposta de
alteração do Plano Plurianual 2004/2007 (Projeto de
Lei nº 121/2004-CN). De acordo com o art. 5º, § 2º, da
Lei nº 10.933/2004, as dotações orçamentárias condicionadas à aprovação de alterações ao PPA serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso a proposta não tenha sido aprovada
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
Diante do exposto, votamos pela rejeição das
emendas de nºs 00001 a 00035, e pela aprovação
do Projeto de Lei nº 106, de 2004-CN, na forma do
Substitutivo anexo.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2004.
– Deputado Pauderney Avelino, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 106, DE 2004-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, crédito especial no valor de R$30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo |I desta Lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004) em favor do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Exterior, crédito especial no valor de R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais), para atender à programação
constante do Anexo I da Lei:
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação
parcal de dotação orçamentária, conforme indicadono
Anexo II desta Lei.
Art. 3º Fica cancelada a programação constante
do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto no
art. 63, II, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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ATA CIRCUNSTANCIADA
DA 11ª REUNIÃO DE 2004
(ORDINÁRIA)
Realizada em 8 de novembroro de 2004, segunda-feira, às 14h, na sala nº 6 da Ala Senador
Nilo Coelho
Ata Circunstanciada da 11ª Reunião de 2004 (Ordinária) do CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,
realizada em 08 de novembro de 2004, segunda-feira,
às 14h, na Sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, sob
a Presidência do Conselheiro José Paulo Cavalcanti
Filho, destinada à: ITEM ÚNICO: Discussão sobre o
relatório apresentado por Comissão designada pelo
Conselho de comunicação social sobre a fusão Directv
e Sky. Estiveram presentes os Srs. Conselheiros:
JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Presidente
Representante da Sociedade Civil
PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
Representante das Empresas de Rádio
DANIEL KOSLOWSKY HERZ
Representante da Categoria
Proﬁssional dos Jornalistas
BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
Representante da Categoria
Proﬁssional dos Artistas
FERNANDO BITTENCOURT
Engenheiro com notório conhecimento
na área de Comunicação Social
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Representante da categoria
proﬁssional dos Radialistas
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
Representante das Categorias
Proﬁssionais de Cinema e Vídeo
MIGUEL CIPOLLA JR. (Suplente)
Engenheiro com notório conhecimento
na área de Comunicação Social
ORLANDO JOSÉ FERREIRA GUILHON (Suplente)
Representante da Categoria
Proﬁssional dos Radialistas
ANTÔNIO DE PÁDUA TELLES DE CARVALHO
(Suplente)
Representante da Sociedade Civil
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Boa tarde. São
14 horas e 43 minutos do dia 8 de novembro de 2004,
segunda-feira, sala nº 6, da Ala Senador Nilo Coelho
do Congresso Nacional.
Declaro aberta a 11ª reunião de 2004, do Conselho de Comunicação Social.
Comunico que não participarão da reunião, por
motivos justiﬁcados, os Conselheiros Sidney Basile,
Carlos Chagas, que está no Rio de Janeiro, fazendo
conferência na Escola Superior de Guerra, e o companheiro Alberto Dines, que está na Bahia, fazendo
conferência.
Lembro aos presentes que as reuniões do Conselho são transmitidas pela TV Senado, às sextas-feiras à tarde e às segundas-feiras pela manhã. Atas e
respectivas notas taquigráﬁcas estão à disposição da
sociedade civil na página eletrônica do Congresso e
são publicadas no Diário do Senado Federal.
Tenho em mãos a ata da última reunião. Ela foi
distribuída aos Srs. Conselheiros por via eletrônica e
está à disposição de V. Sªs.
Pergunto se algum dos senhores tem alguma
observação a fazer em relação a esta ata.
Não havendo, eu a considero aprovada e autorizo
a sua publicação no Diário Oﬁcial. Ela ﬁcará à disposição no endereço eletrônico do Conselho.
Tenho duas informações a prestar aos senhores
em relação a atribuições que me foram conferidas pelo
Conselho. A primeira delas diz respeito à audiência com
o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, em que o
Conselho pedirá o empenho do Congresso Nacional
para a imediata aprovação da nova Lei de Imprensa.
Não pude fazê-lo até agora, passados dois meses e meio, porque não conseguimos ainda audiência
com o Presidente da Câmara. Tenho perguntado ao
Dr. Marcos, Secretário do Conselho, se ele tem feito
a solicitação de pauta. Peço ao Dr. Marcos que preste informação sobre o tema. O Regimento não proíbe
e a ele abrimos exceção. Eu gostaria que V.Sª informasse se tem feito essa solicitação e se temos tido
sucesso com ela.
O SR. ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA
– Semanalmente, tem sido solicitado, e até o momento não foi conﬁrmada a audiência com o Presidente
da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Eu já autorizei
o Secretário do Conselho a explicar ao Presidente da
Câmara que S. Exª ﬁxará o dia, a hora e o local de sua
livre conveniência. Peço ao Secretário que insista na
obtenção dessa audiência.

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Procurei o Ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz,
para levar a S. Exª a moção que o Conselho aprovou, por
unanimidade, em relação ao futebol aos domingos.
Apenas lembro aos Srs. Conselheiros que não
estiveram presentes que preocupou o Conselho a circunstância de que um hábito ancestral, importante fator
de unidade nacional, como o futebol aos domingos, não
estivesse acontecendo. Ele se limita aos jogos da série
“A”, dos estados mais ricos do Brasil, por coincidência,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Rio, Bahia, Minas, Goiás e o Pará, nove Estados, nos
quais há jogos aos domingos e às quartas na televisão
aberta. Nos outros dezenove estados da federação, não
há jogos aos domingos e às quartas, nem televisão
aberta. Quem quiser assistir terá que comprar caros
pacotes dos campeonatos da série “B”.
Levei essa preocupação ao Sr. Ministro, pela dimensão que há em relação à cultura. O futebol é fator
de unidade nacional, e de reaﬁrmação dos valores regionais. Cada vez mais – e falo com conhecimento de
causa – as pessoas começam a torcer para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Corinthians, e começam
a não torcer mais pelos times de sua terra.
Foi uma conversa complicada, pois eu insistia
com o Sr. Ministro de que não havia futebol aos domingos, e S. Exª insistia que havia futebol aos domingos. O Ministro está convencido de que há futebol aos
domingos. Foram inúteis todos os meus esforços para
dizer-lhe que não havia.
Apesar disso, como o Ministro tem uma trajetória
importante de combatente da democracia, de homem
preocupado com o social, com o futebol como cultura,
conﬁo que S. Exª haverá de ser sensível a essa preocupação, sobretudo no momento em que o Governo
Federal se dispõe não somente a conceder parcelamentos de débitos previdenciários, no momento em
que o Governo, em crise com a Previdência, tributa
aposentados; e admite sustentar o futebol com a loteria. Então, parece-me paradoxal que seja o dinheiro de
uma loteria do Brasil inteiro para sustentar os estados
mais ricos, acentuando-se a exclusão social e cultural
do futebol. Mas conﬁo que o Ministro será sensível a
essa preocupação.
Na última reunião, começamos a discutir, por iniciativa do Conselheiro Antonio Teles, a fusão da Sky
com a DirecTV, que levará um grupo privado transnacional a controlar 95% da transmissão de TV por
satélite e as implicações em relação à soberania do
País decorrentes disso.
Nomeamos uma comissão, composta pelos Conselheiros Daniel Herz e Antonio Teles, contando com
a colaboração do Conselheiro Bitencourt. Penso que
ela interpretará a visão do Conselho, se entender que,
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dada a gravidade do problema, o Conselho deverá fazer
um debate o mais democrático e informado possível,
ouvindo as partes interessadas.
Se, ao ﬁnal da reunião, houver consenso, certamente estaremos aptos a aprovar o relatório hoje. Se
não houver consenso, a tendência do Conselho será
ganhar mais um mês, para ouvir as pessoas que devem
ser ouvidas, a ﬁm de que o relatório afaste o risco de
dissenso em relação a questões essenciais.
Então, vamos destinar esta reunião a ouvir o Relator designado para esta matéria. Solicito a presença dos Conselheiros Daniel Herz e Antônio de Pádua
Teles. Conselheiro Fernando Bitencourt, decida-se se
prefere ﬁcar conosco ou em sua bancada.
Vamos começar a reunião, ouvindo os Conselheiros que respondem por este relatório. Depois, a minha
intenção será ouvir mais alguns especialistas presentes, inclusive representantes da Anatel, franqueando
a palavra aos Conselheiros, na busca do consenso
possível e desejável.
Isso posto, passo a palavra ao Conselheiro Daniel Herz, que fará um breve relato do andamento dos
trabalhos até o presente momento.
Com muito prazer, concedo a palavra ao Conselheiro e amigo querido Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Caro
Presidente, Srs. Conselheiros, Srs. Assistentes desta
reunião do Conselho, boa-tarde. Passo, de imediato, a
relatar a proposição formulada pelos dois Conselheiros
designados na última reunião, os quais ﬁcaram encarregados de apresentar uma minuta de posicionamento
do Conselho, por meio de uma recomendação a ser
dirigida ao Congresso Nacional, que foi debatida nos
dias que sucederam a última reunião.
Os Conselheiros encarregados de formular essa
minuta de posicionamento desenvolveram um trabalho
que foi distribuído há cerca de dez dias, e, em torno
dessa minuta, surgiram algumas propostas de emenda, avaliações e comentários, até alguns minutos antes desta reunião.
Portanto, o esforço de relatoria neste momento
seria mais no sentido de identiﬁcar os elementos de
conteúdo que estão em debate e menos da formulação
que foi apresentada inicialmente pelos relatores, sob
a forma de minuta, ao Conselho.
Nesse sentido, destaco que estamos debatendo
quatro pontos de conteúdo essencialmente, os quais
foram desenvolvidos na minuta conforme a evolução
do debate, sendo que esse desenvolvimento deverá
continuar a ocorrer durante esta reunião.
Os quatro pontos identiﬁcados são os seguintes: o
primeiro é a caracterização geral do problema, no qual
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se destaca a caracterização do grupo News Corporation, que já detinha, desde 2002, o controle acionário
da empresa autorizada a explorar o serviço de televisão e áudio por assinatura via satélite, a qual, com
a aquisição, no plano internacional, pelo grupo News
Corporation, do serviço DirecTV, do grupo Hughes,
que é uma subsidiária da General Motors, aquisição
essa que ocorreu em dezembro do ano passado, tem
como decorrência dessa transação feita no plano internacional a fusão dos dois serviços internacionalmente
e também no Brasil.
Essa transação desenvolvida nos Estados Unidos
tem como decorrência a fusão dos serviços dos dois
grandes operadores de DTH, televisão por assinatura
e áudio via satélite, no Brasil: a Sky, que já possuía o
controle acionário, com a participação minoritária das
Organizações Globo, e a DirecTV, fazendo com que
o mesmo conglomerado econômico detenha 95% do
mercado de TV por assinatura via satélite.
Diante dessa constatação, o relatório desenvolveu quatro pontos: primeiro, a caracterização do grupo News Corporation, do ponto de vista econômico e
político.
Do ponto de vista econômico, os dados oﬁciais do
relatório do próprio grupo News Corporation, cujo exercício social foi concluído em junho de 2004, apontam
para um grupo com as seguintes dimensões: investimentos e, portanto, patrimônio da ordem de US$53,8
bilhões; faturamento no último exercício de cerca de
US$21,4 bilhões nos seus diversos segmentos de atuação, especialmente TV aberta, programação de TV
por assinatura, vários canais, rádio via satélite, produção cinematográﬁca, jornais, editoras de revistas e de
livros; um faturamento da ordem de US$21,4 bilhões
nos vários continentes onde atua através desse diversos segmentos. E, nesse contexto, são apontadas as
operações de DTH, que resultaram no faturamento,
neste último exercício, de US$ 1,7 bilhão.
Essa caracterização econômica parece importante, porque, para se ter uma idéia da desproporção
entre os grupos, este grupo e os nacionais, nos quais
se destacam as Organizações Globo, que têm um faturamento da ordem de R$6 bilhões a R$7 bilhões – fazendo um arredondamento grosseiro, a Globo fatura
algo da ordem de US$2 bilhões –, estamos falando de
um grupo que, só em DTH, tem um faturamento em
escala mundial de US$1,7 bilhão, e um faturamento
global de US$21,4 bilhões.
Essa desproporção entre os conglomerados nacionais é importante para se ter uma idéia do signiﬁcado da presença desse grupo no Brasil.
Também se faz no relatório uma caracterização
política desse grupo, apontando o seu alinhamento
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com setores mais conservadores, atualmente predominantes, no exercício do governo dos Estados Unidos; é
uma das principais linhas de apoio do Governo Bush e
também é um dos grupos que têm assumido os veículos do grupo News Corporation. Conforme constatação
de vários analistas e de vários trabalhos acadêmicos,
é um dos grupos mais ativos no sentido da sustentação da linha de atuação e da política externa com viés
militarista do governo norte-americano.
Sobre essa caracterização política, surgiram diversas observações no sentido de que ela é pertinente
ao debate, mas talvez não fosse pertinente um registro dessa natureza no relatório. Então, teríamos que
discutir sobre isso.
O primeiro ponto é essa caracterização, pelo
lado econômico, e por outro, a política do grupo News
Corporation.
O segundo ponto tratado pelo relatório são os
problemas históricos de regulamentação do DTH. Uma
polêmica que vem se estendendo desde a criação do
serviço, que ocorreu em 1996, através de portarias. E
toda a regulamentação de DTH é sustentada através
de portarias.
No relatório apresentado, observou-se que a referência a esse problema está muito sumária, dada a
complexidade e até a gravidade do assunto. Portanto,
mereceria melhor desenvolvimento. Existem argumentações e fundamentações. Particularmente, pertenço
a uma entidade que, entre 1996 e 1997, interpôs ação
popular junto à Justiça Federal e representação junto
ao Ministério Público. Havia uma série de ações, existem fundamentações de quase 10 anos atinentes aos
problemas de regulamentação do DTH.
Sobre a regulamentação do DTH, esse ponto
se desdobra em dois: primeiro, em relação ao enquadramento legal do serviço. E existem algumas visões
diferentes que deveriam ser explicitadas aqui. Uma
delas é a que está expressa no relatório, de que não
seria aceitável nem possível regulamentar o DTH,
senão através de uma lei, a exemplo do que ocorreu
com o serviço de TV a cabo, mediante lei aprovada
pelo Congresso Nacional. Outra abordagem é a de
que seria possível regulamentá-lo através de outros
instrumentos legais.
O segundo ponto é em relação ao conteúdo da
regulamentação. Sobre esse ponto, há uma ampla
possibilidade de convergência em relação aos requisitos dessa regulamentação do DTH. E, de um modo
geral, se diz que pelo menos o DTH deveria incluir os
requisitos atribuídos ao cabo, às exigências, às restrições e aos estímulos, enﬁm, que foram previstos
para o serviço de TV a cabo. Então o segundo ponto
diz respeito à regulamentação desses dois aspectos,
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em relação ao enquadramento legal e ao conteúdo da
regulamentação.
O terceiro ponto diz respeito ao risco, tanto econômico quanto político dessa fusão e da penetração
do capital estrangeiro no Brasil, através desses serviços. Do ponto de vista econômico, destaca-se que
o detentor de uma autorização para a operação do
serviço DTH, diferentemente dos demais serviços de
comunicação social eletrônica, como radiodifusão de
sons e imagens, e sonora, serviço de TV a cabo e serviço MMDS, diferentemente de todos esses, tem à sua
disposição todo o mercado nacional, ou seja, 100%
do mercado nacional. Portanto, potencialmente, terá
condições de estabelecer competição com todas as
outras modalidades de prestação de serviço.
Então, se o grupo News Corporation, através desse serviço concentrado no Brasil, resolvesse operar a
estratégia que desenvolveu na Inglaterra, distribuindo
gratuitamente os decodiﬁcadores, cobrando uma taxa
de assinatura mensal baixa, compatível com o mercado, eventualmente, uma taxa simbólica, até para
disfarçar uma operação aberta de uma operação por
assinantes, por uma modalidade, digamos, cobrando
R$5 ou R$10...
O Conselheiro Miguel Cipolla fez um exercício,
mostrando que seria viável acessar 40 milhões de
domicílios com a distribuição de decodiﬁcadores e a
cobrança de uma pequena mensalidade. Ele cita como
exemplo R$10 a R$15, que é a mensalidade que se
cobra nas vilas do Rio de Janeiro, entre outras, principalmente pelo acesso a um sinal de TV, de alguns
canais da TV por assinatura, para ter uma recepção
melhor. Será acessível, portanto, a segmentos econômicos D e E do mercado, faixas da população de
baixa renda.
Enﬁm, em uma operação desse tipo, teríamos o
DTH, bastando que houvesse um grupo com potencial
econômico para fazer isso. E não resta dúvida de que
esse é o caso. Teríamos o DTH competindo com a TV
aberta, com a TV a cabo, com o MMDS, com o rádio,
sendo que agregado à possibilidade desses serviços
conseguirem operar entre 500 e 1.200 canais, que é
o potencial técnico desses serviços, através da banda
KU, somado a uma modalidade de geração de sinal
com faixas direcionadas, denominadas de spot bees
– posteriormente, o Conselheiro Fernando Bittencourt
pode nos ajudar na caracterização dessa situação.
Poderíamos, através dessa tecnologia de spot
bees, colocar canais locais, ou seja, poderíamos fazer um canal direcionado especiﬁcamente para Brasília, para Ribeirão Preto, para Porto Alegre ou para
Manaus, fazendo com que, além dos canais todo do
serviço, fossem gerados canais locais, fossem destina-
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dos especiﬁcamente para localidades, estabelecendo
uma competição predatória com as demais modalidades de serviço, especialmente a radiodifusão, a TV
aberta e o rádio.
Essa é a caracterização dos riscos e do potencial
econômico envolvido nesta questão.
Quanto ao risco político, o relatório pinçou uma
questão, um assunto que tem sido objeto de grande
cobertura da imprensa, que é o combate da pressão
internacional que está sendo feita em torno da inspeção da usina de enriquecimento de urânio que o
Brasil desenvolveu, pretendendo preservar como sigilosa uma determinada etapa, justamente a da centrifugação do enriquecimento de urânio, apontando-a
como uma questão estratégica do País, dado que o
Brasil é o quarto maior produtor de urânio do Planeta
e hoje se coloca na condição de potencialmente exportador desse insumo que se mostra cada vez mais
essencial, num momento de crise do petróleo como
fonte de energia.
Pinçando essa questão, apenas por ser uma questão do momento, poderia haver várias outras, tais como
duas matérias produzidas pela Fox News, mostrando
como o Brasil é tratado, como essa questão nacional,
estratégica para o país, é tratada por esse grupo internacional, onde o Brasil é apontado, junto com a Coréia
do Norte e o Irã, como uma das grandes ameaças de
se tornar um país produtor de armamento nuclear. Foram dois exemplos de matérias apresentadas pela Fox
News, pinçados quase que aleatoriamente, que mostram como serve a esse grupo apontar o Brasil quase
como integrante ou com o risco de ser integrante do
chamado “eixo do mal”, como apontado pelo governo
norte-americano, formado pelos países produtores de
armamento nuclear.
Foi questionado se pinçar um exemplo dessa
natureza seria apropriado para este relatório; é algo
que teremos que debater aqui também. O relatório
apontou isso e teve a preocupação de selecionar um
elemento de caráter estratégico. Podemos citar vários
outros exemplos para mostrar o risco que corremos.
O que estamos assistindo, aparentemente, tem todos
os indicadores de não ser apenas uma questão econômica que está em jogo; há uma ameaça real à soberania nacional.
Através do posicionamento de um grupo com essas características políticas, com esse grau de alinhamento, com essa política do governo americano, tem
todas as características de se tratar também de uma
operação política. Não se trata de pensar em conspirações, mas de identiﬁcar que, junto com essa operação econômica, existe também interesse estratégico
de disputa de consciências, de aﬁrmação de valores,
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concepções e idéias. Não há dúvida de que, através
do DTH, o País está sendo alvo de uma invasão silenciosa que não tem a estridente atuação das operações
armadas, como acontece em outros países, inclusive
no próprio Iraque, mas tem o peso de uma disputa de
consciência, de aﬁrmação de valores, concepções,
idéias que não podem ser ignorados por quem minimamente se preocupa com soberania nacional.
Esse terceiro ponto em debate tem esses dois
aspectos: do risco econômico e do risco político, com
essas ressalvas apresentadas ao relatório, que temos
oportunidade de debater aqui, hoje.
O quarto e último ponto de conteúdo diz respeito
ao direcionamento das recomendações que o Conselho
vai fazer. A partir desse posicionamento sobre esses
pontos anteriores, da caracterização do problema e
do grupo News Corporation, os problemas de regulamentação e os riscos inerentes a essa situação toda,
o Conselho faria, obviamente, uma recomendação às
Mesas da Câmara e do Senado no sentido de se posicionarem e de agirem em relação a essa problemática
com os meios que lhe cabem. E há também proposições de que, além dessa recomendação dirigida às
Mesas, se faça também uma recomendação e uma
proposta de posicionamento aos demais agentes do
Poder Executivo que são atuantes em relação a essa
matéria, notadamente, o Ministério da Justiça, por
meio do Cade, já que a matéria se encontra também
em exame neste órgão, a Anatel, o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Comunicações pelo impacto que tem nos sistemas de comunicação do País.
Então, são esses os aspectos de conteúdo referentes
à recomendação, ou seja, além das duas Casas do
Congresso, há um apelo forte e uma recomendação
também a esses agentes do Poder Executivo que estão atuantes por dever de ofício ou a quem o Conselho
considera que deveriam se mobilizar também para se
posicionar e atuar em relação a essa problemática do
DTH no Brasil.
Portanto, este é o teor do relatório, composto de
quatro pontos de conteúdo nos quais podemos prosseguir aqui sem nos ﬁxarmos na formulação especíﬁca
apresentada na minuta, que foi enriquecida com várias
contribuições e problematizada por outros. Devemos dar
prosseguimento a essa matéria na reunião de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
o belo pré-relatório do Conselheiro Daniel Herz. Não
esperávamos menos dele.
Eu iria passar a palavra agora ao Dr. Antônio Teles. Mas, a pedido, antes, ouvirei duas pessoas que
terão contribuição a prestar ao Plenário. Depois, então,
passo-lhe a palavra.
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Tenho o prazer de passar a palavra ao Dr. Francisco Araújo Lima para pronunciar-se sobre a matéria.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Sr. Presidente, se me permite, quero apresentar-me brevemente. Sou advogado militante há muitos anos e vivi
uma longa temporada em Portugal, atendendo a um
desaﬁo de implantar lá uma zona franca brasileira. Felizmente, consegui fazê-lo no porto de Lisboa, usando
um centenário acordo. Mas, depois, o Sebrae optou
por não levar à frente o projeto.
De qualquer maneira, quando voltei ao Brasil, fui
trabalhar para uma empresa de telecomunicações, a
Multicanal, que estava nascendo. Exerci, nessa fase
inicial, a partir de 1993, um acompanhamento no Congresso, quando tive o prazer de conhecer o Daniel
Herz, nos debates da Lei do Cabo. Foram anos de
debates intensos.
Como vocês sabem, provavelmente têm conhecimento, foi a primeira lei promulgada pelo Presidente
Fernando Henrique, em janeiro de 1995, depois de um
longo debate no Congresso. E tem esta peculiaridade:
ser o único serviço de telecomunicações regulado por
lei no Brasil. Todos os outros são regulados por atos
do Poder Executivo, como é natural, em função do que
dispõe a Lei Geral de Telecomunicações.
Mas vou me concentrar nos pontos que o Dr. Daniel hoje expressou, destacou, e prestar alguns esclarecimentos nessa minha qualidade.
Fui, durante muitos anos, fundador da ABTA,
quando ela se chamava Abracom – Associação Brasileira de Antenas Comunitárias. Depois ﬁzemos a
Associação Brasileira de Televisão por Assinatura.
Depois, uma época, ela foi chamada de Associação
Brasileira de Telecomunicações por Assinatura, quando
reconhecemos que aqueles milhares de quilômetros
que estavam enterrados pelo Brasil afora se prestariam para algo mais, além de levar imagem e som,
que eram os dados, e hoje é a realidade que todos
sabemos, a banda larga realmente efetiva que existe
no Brasil. A não ser a simulada, prestada pelo serviço
de telefonia ﬁxa comutada, a única banda larga real
é a que pode trafegar em ﬁbra ótica e cabo coaxial,
enquanto aquela que trafega pelo par trançado nada
mais é do que uma simulação, que é o ADSL, com as
suas diversas modalidades.
Então, eu conheço essa história toda. Fui diretor
da ABTA durante oito anos. Hoje integro, para dar uma
contribuição real, realmente me disponho a participar
da Comissão de Assuntos Jurídicos, mas estou caminhando ativamente para a aposentadoria, me empenhando. Depois de cinco ﬁlhos e sete netos, estou
achando que é hora de dar uma parada e trabalhar de

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

novo no magistério, que sempre foi o meu sonho; voltar
a ser professor, que fui durante 18 anos.
Primeiro, queria esclarecer algumas coisas, porque conheço intimamente esse processo. Hoje em dia,
estou prestando consultoria às empresas das Organizações Globo, nessa área de Direito da Concorrência.
Então, queria esclarecer algumas coisas.
Por exemplo, a Sky até hoje, como poderá até ser
conﬁrmado pelo Superintendente do setor na Anatel,
continua sob controle da Globo, das Organizações,
através do seu braço holding, que se chama Globopar.
Ela está sendo deslocada por um problema que todos
têm conhecimento: diﬁculdades ﬁnanceiras em que
Globo entrou, em outubro de 2002, ﬁzeram com que
ela estivesse impossibilitada de fazer os suprimentos
de caixa necessários na Sky. A Sky já havia, até então, investido US$956 milhões, e tinha perdas anuais,
como vem tendo até hoje; não apresentou um ano de
lucro líquido essa empresa até hoje, assim como nenhuma de televisão por assinatura. Desaﬁo que alguém
conheça alguma empresa de televisão por assinatura
que ganhe dinheiro neste País.
Então, a Globo teve que interromper seus suprimentos, e a News se dispôs a fazê-lo, acumulando
uma quantidade de Factis, de adiantamentos por conta
de futuros aumentos de capital, que estão em vias de
ser capitalizados, submetida à Anatel essa pretensão,
no último dia 29.
Um esclarecimento que queria prestar é que, hoje,
para efeitos legais, junto ao órgão regulador, continua
a Globo controlando a Sky. Creio que é uma vocação
da Globo concentrar-se no conteúdo que sempre fez
bem; perdeu muito, muito dinheiro na televisão por
assinatura. Nas diversas ameaças que os sócios...
Queria só lembrar, porque muitos perdem essa memória: a Globo entrou na televisão por assinatura como
posicionamento estratégico para a distribuição do seu
conteúdo; ela era minoritária em tudo. De repente, começaram a desembarcar todos os outros acionistas:
o Bank Garantia, o Antônio Dias Leite. A RBS também preferiu se concentrar em outras atividades, e a
Globo foi comprando, para que essas operações não
fechassem as portas.
Eu diria que a única em que houve o contrário,
porque foi o sócio rico, a Sky/News, que conseguiu
neutralizar a situação e assumir os compromissos que
a Globo teria que contribuir com o capital, foi o caso
da Sky. Deixo bem claro que não é desde 2002 que a
News controla a Sky, não é hoje ainda, formalmente;
somente o será quando capitalizados esses adiantamentos. Isso porque, no dia 4 de agosto deste ano,
venceram debêntures do bônus no exterior, no valor
de US$205 milhões.
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Dentro do panorama em que as Organizações
Globo se encontravam, no que diz respeito aos credores, não havia como honrar esse valor. Assim, foi a
News que honrou lá fora esse dinheiro.
É importante também dizer que a imprensa fez
uma confusão no que se refere à operação americana.
A Sky nunca teve operação DTH...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Sr. Francisco, só para esclarecer, eu gostaria de detalhar melhor
a sua exposição.
O senhor disse que a Sky, hoje, tem US$950
milhões aplicados...
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não. Eu
me referi aos investimentos dos acionistas até hoje...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Na Sky
no Brasil?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Na Sky
no Brasil.
O SR. (Não identiﬁcado) – Investimento do sócio brasileiro Globopar.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, dos
dois. São investimentos feitos pela Globopar e pela
Sky ...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – E que é
um péssimo negócio, porque ninguém ganha dinheiro
com a TV a cabo no Brasil.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Ninguém.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – O senhor
acha, então, que é um exercício de generosidade, de
bondade?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não. Fomos
incitados, todos os capitalistas – eu não sou investidor,
mas fui consultor sempre –, fomos estimulados pelo
Plano Past, em 1995, que foi divulgado, e o Governo
anterior deu muita ênfase a esse plano, no tempo do
Ministro Sérgio Motta. A projeção era de que seria o
negócio mais venturoso que se poderia conceber no
Brasil. No ano de 2003, deveria haver 16 milhões de assinantes, segundo o Past. Chegamos, no ano passado,
a 3 milhões e 500 mil, depois de três anos mantendo a
mesma margem de 3 milhões e 200 mil a 3 mil e 500
assinantes. Então o intuito era ter lucro.
Nós nos defrontamos com duas realidades: primeiro, a desvalorização do real face ao dólar. Quando esse empreendimento começou, o real estava ao
par com o dólar. Os bancos americanos estavam com
aquela onda tecnológica, para emprestar a custo reduzidíssimo, com juros praticamente negativos. Só para

42070

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

se ter uma idéia, Dr. Teles, a Multicanal, quando abriu
o seu capital na Nasdaq, nos Estados Unidos, com 456
mil assinantes, atingiu a cotação de US$1,480 bilhão
para a empresa. Hoje, se nós apurarmos o valor desses
mesmos 456 mil assinantes, ele não passará de mais
de US$45 milhões, que é o que está sendo negociado
no Brasil, com relação a assinantes, nessas diversas
fusões novas, da Cambrás, da Vivax, da Horizon e de
outras operações.
Realmente, houve um momento em que se achava que isso seria um sucesso. O problema do dólar e a
qualidade da TV aberta foram fatores imponderáveis,
imprevisíveis, com que a indústria se defrontou.
Hoje nós temos dados do IPSO – parece-me ser
uma estatística importante –, segundo os quais 72%
da audiência da TV paga no Brasil são de TVs abertas. Por quê? Porque, segundo o assinante, o sinal é
melhor, a qualidade é melhor. Quer dizer, a TV aberta
satisfaz plenamente o brasileiro em qualidade, em diversidade, em informação.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – O senhor acredita que se fossem apresentados, numa
operação, mais de 500 canais disponíveis, não fariam
concorrência...
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não. Não
há essa possibilidade, porque o preço de um transponder... Eu até vi um cálculo bastante simpliﬁcado que o
Dr. Cipolla fez. Eu ﬁz um pouquinho mais soﬁsticado.
O retorno para aquela aventura seriam trinta e nove
anos, sem remuneração do capital...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – O senhor
está dizendo que “aquela aventura” seria a aplicação
dos...
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – É, dar de
graça, e cobrar US$5 ou R$14 dos assinantes. Seriam
trinta e nove anos para esse capital retornar.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Desculpeme insistir, mas é preciso acompanhar certas lendas.
Existe uma lenda, que não sei se é verdadeira
ou não. Na época em que a Standard Oil nasceu, com
o aparecimento da exploração do petróleo, o então
magnata do petróleo Nelson Rockefeller mandou para
a China alguns milhões de lamparinas de óleo, com
muita generosidade, muita bondade, e, depois que eles
começaram a usar aquele petróleo, então ele chegou
àquele patamar que lhe interessava.
Não estaríamos no limiar de uma situação semelhante com relação ao canal?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, Dr.
Teles.
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O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Por que o
senhor acha que não? Desculpe-me a ingenuidade.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – O senhor
está me dando uma oportunidade única.
Não é ingenuidade, isso está testado.
Só existe um serviço, no Brasil, de satélite, que
está inteiramente disseminado, que se chama Banda
C, com os canais abertos. Dez milhões de assinantes,
Dr. Teles, não pagam nada. O satélite era nacional, não
é, Sr. Presidente? Antes de a MCA comprar.
Hoje, estamos falando de problema de segurança, quando os satélites nacionais, do Exército...
As TVs abertas pertencem aos estrangeiros, não é,
Dr. Teles?
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Mas está
havendo um avanço em várias áreas, o cerco está se
fechando.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Eu sei,
mas, se o senhor tiver uma casa de campo, gostaria
que o senhor ﬁzesse um teste com o seu caseiro, para
ver se ele está disposto a trocar a sua antena parabólica, pela qual tudo é de graça, 26 canais, por uma que
pague R$5 por mês. Ele não trocará, Dr. Teles. Hoje,
os caseiros, quando chegam, em vez de trazerem geladeira, trazem parabólica em cima da Brasília, porque
é de graça; é um serviço maravilhoso no Brasil. São 10
milhões de lares, 45 milhões de brasileiros.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Então, o
senhor está me garantindo que jamais será oferecido
esse serviço inicialmente de graça?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não acredito que seria tão infantil o investidor estrangeiro. Não
estou garantindo, mas não estou imaginando a cabeça
de um investidor escolado que vá fazer uma loucura
dessas, Dr. Teles, de oferecer um serviço de graça,
quando se sabe que existe um de graça que satisfaz
a população, onde vê tudo o que quer de noticiário,
de cinema, de novelas. Quer dizer, eu não entenderia
bem a cabeça desse empresário, mas já conheci cada
empresário... Então, essa é uma pergunta importante;
queria dar essa contribuição.
Não houve nos Estados Unidos uma concentração
de duas operações de DTH. A Sky não tinha operação
de DTH; ela esteve para comprar a DirecTV, mas foi
cortada pela Eco Star, numa operação poderosa nos
Estados Unidos, que fez uma oferta milionária, mas
que o FCC não aprovou, porque os Estados Unidos
consideraram uma concentração exagerada a soma
da Eco Star com a DirecTV. Então, surgiu uma oportunidade para o Sr. Murdoch, que sempre quis fazer
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DTH nos Estados Unidos, de comprar a Hughes, de
que a General Motors estava querendo se desfazer, e,
com isso, o ato de concentração americano foi de duas
empresas chamadas Hughes e News Corp.
O fato de ter sido submetido às entidades de
proteção e de defesa da concorrência foi porque o Sr.
Murdoch já prestava serviços de programação por TV
fechada, como é o caso do canal Fox Sports, Fox
News, Fox Films. Em função disso, eles submeteram o ato de concentração nos Estados Unidos, que
foi aprovado.
Em decorrência dessa aquisição, a Hughes, que
era proprietária da operação de DirecTV no México,
no Chile, na Argentina, na Colômbia... É natural que a
empresa News queira concentrar, agora que ela tem
controle direto sobre as duas, pretenda fazê-lo no
Brasil, mas esse assunto, não estou acompanhando
tão de perto. Isso está conﬁado a vários escritórios de
advocacia e agora está nas mãos da Anatel, que é o
órgão instrutor; desde o dia 29 foi protocolado. Quinze
dias depois de manifestada, através de press release,
a intenção de vir a fazer uma combinação foi imediatamente submetida à Anatel, que instruirá o processo. Como sabem todos, nos serviços de telecomunicações, ela é que faz as vezes da CI e da SDE para
instruir o processo.
Quanto à cifra citada pela imprensa, de que ela
terá 95% do serviço DTH, gostaria de chamar a atenção para o seguinte: temos decisões do Cade, em um
processo instruído pela Anatel – e creio que é assim
no mundo todo –, de que a TV por assinatura é um
mercado único. Não se destaca o mercado de MMDS,
o mercado de TV a cabo, o mercado de TVA, que é
aquele sistema semi-aberto, ou o mercado de DTH. O
que se considera para efeito da defesa da concorrência
é o conjunto. Dessa forma, se for aprovada a fusão,
a combinação de plataformas da Sky e da DirecTV,
32% do mercado de TV por assinatura no Brasil serão atingidos.
A possível concorrência com o cabo, os senhores sabem que é quase impraticável, porque o cabo
amortiza suas instalações. Quem começou a operar
há dez anos já têm os seus cabos a custo zero, de depreciação. Como funcionam 24 horas, muitos optaram
pelo regime acelerado. É claro que o transponder e
os satélites nunca serão depreciados, porque pertencem a terceiros, e os aluguéis são milionários. Então,
o custo DTH será sempre mais caro que o cabo. Para
isso não há saída.
No momento em que se passa um cabo por uma
rua que tem cem casas, se 10 ou 50 assinarem, o custo do cabo será o mesmo. No caso de transponder,
temos que subsidiar parte desses receptores (IRD),
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senão é impossível alguém comprar isso no Brasil,
porque o preço é exorbitante. Hoje, todos os decoders
de sistema de DTH são feitos pela Gradiente ou pela
Philips, aqui no Brasil.
Esclareço porque esse assunto é um pouco técnico. Mas o mercado relevante, deﬁnido pelas autoridades brasileiras de defesa da concorrência, foi feito
com bastante oportunidade quando se examinou o
assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Dr. Francisco.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – V. Sª tem
alguma informação sobre a estrutura societária da
News? Qual é o papel do Malone? Ele já seria hoje o
maior acionista?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Da News?
Não, ele não participa da News. Eu não tenho essa informação de que ele tenha alguma participação. Provavelmente ele tem participação na Fox, mas creio que na
News, não. A News é uma empresa de capital aberto,
mas não tenho essa informação. Eu não acompanho de
perto, mas o Malone era dono da TCI e depois, quando
vendeu a TCI para a Time Warner, ele constituiu uma
empresa que se chama Liberty. Mas creio que ele tem
uma empresa que é fornecedora de conteúdo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Eu tenho aqui
um texto do ﬁm de 2004.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Sobre isso
eu não estou informado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Ele teria 17,3%,
seria mais do que a Murdoch pessoa física.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Provavelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – E menos do
que a Murdoch e ﬁlhos, mas de qualquer forma seria
o parceiro.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Na News
dos Estados Unidos?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Na News
americana.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Eu não
sabia.
Sobre o regulamento DTH, que considero um
assunto um pouco mais técnico, gostaria de remontar
que, na época, eu vi que o Ministério das Comunicações estava numa situação difícil, porque havia três
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prestadores de serviço DTH. Ainda não existia esse
nome, mas havia três serviços de televisão paga por
assinatura: a GloboSat (das Organizações Globo), a
Abril e o canal do Jockey. O Ministro queria regulamentar tudo do zero, mas sabia dos direitos adquiridos
desses três. Assim, o Ministério das Comunicações
resolveu essa situação.
A GloboSat tinha seis pequenos canais, mas
era interessante porque montava um headend em um
quarteirão e vendia o sinal puxado por cabo. Lembrese de que a regulamentação da televisão por assinatura no Brasil data de 1995. Nessa época, em que o
Presidente era José Sarney, o serviço era um pouco
improvisado, chamava-se DISTV. O Presidente Collor
suspendeu qualquer concessão daqueles sinais de
distribuição de TV.
Então o Ministério deu essas três licenças para
que, a partir dali, pudesse começar uma regulamentação do ponto zero. E foram os três serviços que estavam funcionando na ocasião e que receberam essas
três licenças, mas daí a uma discussão, como o próprio o Conselheiro Daniel mencionou, realmente não
tenho informação.
Outra coisa importante que gostaríamos de ﬁxar
é que, às vezes, aqui, especialmente Drª Berenice, temos uma preocupação com os meios de distribuição,
todos têm; claro, vamos manter isso o mais controlado possível, e acho que a Anatel desempenha perfeitamente essa função, mas há o lado do conteúdo,
esse sim, disponível e totalmente solto. É uma luta em
que todos estão tentando se concentrar, e até acho
que esse assunto cria oportunidade de conversar no
Conselho de Comunicação Social. Isso, sim, no Brasil, produção e distribuição, programação, deveria ter
controles legais, limites legais, porque hoje falamos no
tímido DTH, com um milhão e duzentos mil assinantes,
quando sabemos que existem 50 milhões de terminais
de celular. Claro que não vamos imaginar um parque
de celulares, todos eles dotados de velocidade para
receber dado/imagem, mas pode ser que grande parte
desse parque venha a se transformar, seja por GSM
ou CMDA, num receptor de imagem, serviço que, na
sua maioria, é controlado por capital estrangeiro.
Não considero isso nocivo, no caso de investimento de capital intensivo, num país com diﬁculdade de poupança e investimentos, como o nosso. E o
conteúdo que vai ser distribuído? Será que podemos
ter a mesma tranqüilidade? Será que não é hora de
um esforço conjugado da sociedade para forçar a discussão de uma legislação sobre o conteúdo brasileiro
que concorre com o conteúdo estrangeiro, que chega
aqui 100% amortizado? Todos os ﬁlmes estrangeiros
que os senhores vêem, passados na televisão brasi-
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leira, chegam amortizados porque são produzidos em
inglês, legendados ou dublados no mundo inteiro e,
quando chega aqui, o investimento já está operado, e
nós produzimos numa língua ingrata para vender, ingrata para exportar, se bem que temos feito um grande esforço para isso e temos tido bastante sucesso
até com novelas, seriados e ﬁlmes brasileiros hoje
em dia. De qualquer maneira, temos que lembrar que
falamos português, que é uma limitação muito grande
para exportação do conteúdo. Se não é amortizado
aqui, não será lá fora.
E muita gente perde dinheiro, muitos investidores
perdem dinheiro, porque acreditam na capacidade de
gerar conteúdo para o Brasil. Não existe uma televisão
no mundo, a não ser nos Estados Unidos, que tenha
no horário nobre como a TV Globo, com produção
100% nacional. Todos enxertam com as produções
mais diferentes para manter no ar as suas emissoras.
E, no Brasil, todas as emissoras produzem, investem e
mantêm programação nacional em grande e expressiva
quantidade. Portanto, esse negócio é importante para
nós, para a nossa cultura, para a nossa cidadania.
Vamos nos preocupar com quem está distribuindo.
A Constituição prevê que a programação seja controlada por brasileiros, desses meios das mídias, dessas
novas tecnologias, mas o importante é que esse nosso conteúdo seja estimulado, incentivado e protegido.
Essa é a mensagem que gostaria de transmitir.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA (Representante da categoria proﬁssional dos artistas) – Dr. Francisco, o senhor se apresentou aqui
como membro da diretoria da ABTA, do Departamento jurídico?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, não
sou. Eu disse que já fui no passado. Sou membro hoje,
um mero membro, da Comissão Jurídica Permanente. Represento lá uma voz para ajudar nos assuntos
jurídicos apenas.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA (Representante da categoria proﬁssional dos artistas) – A ABTA, a Associação Brasileira de TV por
Assinatura.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Membro
da Comissão Permanente Jurídica; não tenho nenhuma função executiva, não, senhora.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA (Representante da categoria proﬁssional dos artistas) – O senhor, de um jeito muito simpático e claro, negou o interesse numa estratégia de distribuição
a baixo custo, ou gratuita, das antenas, pois por esse
novo empreendimento já viriam para o nosso país dez
milhões de parabólicas, recebendo o sinal aberto gratuito da TV brasileira.
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O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – As TV
educativas, todas.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
(Representante da categoria proﬁssional dos artistas)
– A TV brasileira toda, todo o sistema.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – E mais
outros, canais particulares também, não é? Recebem
na banda “c”.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA (Representante da categoria proﬁssional dos artistas) – É verdade.
Sabemos disso, está dito pela própria assessoria,
na imprensa, pela própria assessoria brasileira, que
vem, digamos assim, dando o suporte necessário a
esse empreendimento empresarial, que o mercado é
muito promissor. Quer dizer, se o mercado tivesse sido
tomado, também não haveria interesse nenhum de se
investir. Também acredito que a relação de amizade,
de suportar os problemas ﬁnanceiros da Globopar ou
da Globo ou da NET, também não seriam... É óbvio
que houve e continua havendo interesse.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Desculpeme, não suportou os problemas da Globo, simplesmente fez suprimentos para empresas que interessavam a
eles, e é claro que eles têm interesse ....
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
(Representante da categoria proﬁssional dos artistas)
– Eu gostaria, meu Deus!, que na minha pequena vida
de produtora independente eu tivesse tido um sócio que
ﬁzesse aportes de investimento por conta de integralização futura. Poderia ter sido 1% disso, seria diferente.
Mas, Dr. Francisco, desculpe-me, não cheguei ainda,
só estou tentando tecer considerações.
O senhor também nega que haveria um interesse,
que talvez não fosse possível, pelo custo de transponder
e tal, a implantação, ou imediata ou em médio prazo,
desses quinhentos a mil canais que foram colocados
aqui, ou mesmo duzentos. Mas o satélite não é deles
mesmo, do próprio empreendimento?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, são
alugados.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA (Representante da categoria proﬁssional dos artistas) – Não, mas aqui diz que a DirecTV tem seu
próprio satélite.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – A News
vendeu a sua operação de satélite. Inclusive nem é
utilizado mais, o satélite está condenado a uma sobrevida de poucos anos e terá que ser substituído.
Existem, no Brasil, hoje, oito satélites disponíveis,
com banda KU.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
(Representante da categoria proﬁssional dos artistas)
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– Está condenado há quinhentos anos esse satélite,
e continua ali rendendo.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Mas hoje
existem muitos concorrentes no Brasil servindo de cobertura nacional, com banda KU, pelo menos oito.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA (Representante da categoria proﬁssional dos artistas) – Mas, então, Dr. Francisco, o que eu gostaria de
entender, em última instância, e veja bem, concordo
plenamente com o senhor em tudo o que falou com
relação à questão do conteúdo: passa da hora de se
regulamentar isso. Amanhã, deveremos ter uma nova
reunião da Comissão de Regionalização, para discutir o projeto que existe hoje, que é o do Ministério da
Cultura, da Ancinav, que pretende tratar, talvez incompletamente ainda, questões de conteúdo. Mas se não
há, quer dizer, se o mercado é restrito, se não há essa
associação, a incorporação desse empreendimento
nacional, que é a Globo, pelo menos em parte, se não
interessa ao mercado brasileiro, o que existe de bom,
para a ABTA, para os empresários, na vinda desse
empreendimento do Sr. Murdoch para cá? Gostaria
que o senhor esclarecesse.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Conselheira, o que haveria de bom seria a possibilidade de
o serviço se manter, porque ele acredita que isso será
uma realidade, e todos acreditam no Brasil, em termos
de crescimento de renda, em poder aquisitivo – se não
acreditarmos nisso, teremos que fechar muitas fábricas no Brasil. Então, como o empresário acredita, além
de todos nós... Eu, pelo menos, acredito, se bem que
com mais de 60 anos, ouvindo que o futuro é o futuro.
Talvez eu morra antes, mas estamos notando que há
uma perspectiva deste País mudar o seu curso e tornar-se um consumidor importante, não é?
A China, há poucos anos não consumia nada;
hoje...
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA (Representante da categoria proﬁssional dos artistas) – Por que os empresários brasileiros não podem
cuidar do seu próprio mercado, Doutor? Por que a
mídia tem que se concentrar nas mãos de cinco, oito,
dez grupos no máximo, no Planeta. Por quê? É uma
questão estratégica para a soberania dos países, uma
questão altamente rentável. Por que abrir desse jeito
o mercado?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Sei responder pelo Brasil.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
(Representante da categoria proﬁssional dos artistas)
– Se dobrar, Doutor! Se dobrar!
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Eu sei
responder pelo Brasil, Srª Conselheira.
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A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA (Representante da categoria proﬁssional dos artistas) – Dinheiro?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – O problema
é recurso mesmo. Quanto mais se soﬁsticam as tecnologias, como eu disse aqui, mencionei a cifra. Uma
cifra impressionante, não é? Dois bilhões de dólares.
Se considerar os investimentos de US$879 milhões na
DirecTV e cerca de US$1 bilhão na Sky, nesses anos
todos que foram investidos, são quase US$2 bilhões.
São cifras que, no Brasil, não temos onde buscar.
Onde buscar cifras de R$6 bilhões? Nem no BNDES
para ﬁnanciar. E não tem prioridade. Isso é outra coisa também; esse setor não tem nenhuma prioridade
no sistema brasileiro, por exemplo, no BNDES, que
incentiva investimentos. É diﬁcílimo.
Recentemente, a Conselheira deve ter acompanhado a discussão de uma linha, mas deu tanta confusão que o BNDES a encerrou para investir na área
de comunicação.
Torço para que haja, pelo menos para termos
modernidade, tecnologia, quem acredite que o Brasil
vai um dia ser um grande consumidor. Por enquanto, o
retorno nesse segmento tem se mostrado desastroso.
Eu não digo que isso vai se inverter.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Pois não.
Conselheiro Cipolla.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Dr. Francisco, na sua linha de raciocínio, sabemos que, evidentemente, o Sr. Murdoch está bem
assessorado do ponto de vista de negócio.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Exato.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Então, se do modo como estamos analisando
agora não é um negócio com perspectivas tão imediatas
de retorno, evidentemente tem que haver outra razão
por trás desses investimentos, que não são pequenos.
Isso nos leva a crer que a tese que estamos levantando, de eventualmente exercer um controle através
dessa mídia, para inﬂuenciar a mentalidade das pessoas através desse meio, pode ser uma hipótese a ser
considerada. O senhor concorda ou não?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Não?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, não.
Tudo bem. Estou dizendo pessoalmente não concordo, não.
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O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Senão não faz sentido, concorda?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Faz sentido ele apostar no País.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Dois bilhões de dólares?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Que já gastou.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Que já gastou, assim, a fundo perdido?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Ele não,
não é? A General Motors, a metade...
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Estou falando do grupo. Enﬁm, ele adquiriu
esse controle por 2 bilhões de dólares.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, não,
não.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Por quanto ele adquiriu esse controle?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Deve ter
sido...
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Por nada?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – A DirecTV,
eu garanto ao senhor, estava em concordada. Talvez
tenha sido assumindo parte das dívidas. Não sei da
operação. Infelizmente, ele nunca me contratou para
ser seu advogado.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Nenhum empresário vai investir dinheiro a
fundo perdido, o senhor há de convir comigo, não é?
Alguma razão tem que ter, não é?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Conselheiro, eu não estudei Economia, e sim Direito, mas é claro
que sempre temos alguma noção e ouvimos.
Creio que muitos empresários que se deram bem
na história da civilização investiram a fundo perdido
para fazer uma posição. Isso é natural. O senhor pensa
que quando a Volkswagen chegou aqui tinha certeza
de que teria a projeção que teve depois? Conseguiu
um sócio nacional.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Com certeza.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Eu trabalhava na Monteiro Aranha na ocasião...
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O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Com certeza absoluta.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Pois é,
mas perdeu dinheiro por tanto tempo.
Fui Diretor da Monteiro Aranha durante muito
anos. Nós tínhamos 20% da Volkswagen. Foi um investimento altamente custoso, mas depois um sucesso fantástico.
Então, eu não sei. Pelo que temos visto de TV a
cabo, de MMDS, depoimento da Abril, de todos que
estão nessa atividade, que, muitas vezes, há diﬁculdade de desembarcar porque não há quem compre.
O senhor sabe que a Abril não fez segredo disso. Ela
fez um data-home com oito candidatos para a compra da operação na ocasião e não conseguiu... Até
o Dr. Roberto Civita dizia, publicamente, que queria
sair desse negócio e voltar para o que eles realmente
sabiam fazer. Hoje, a TVA até está mais equilibrada.
Mas não havia como desembarcar porque não havia
outro comprador.
Por outro lado, o senhor via, por exemplo, o Grupo Horizon, que se instalou no Brasil, primeiro, nas
pequenas cidades do interior de São Paulo e, depois,
comprou nas grandes cidades, como o ABC, as operações da Cambrais. Quer dizer, uma operação que me
parece estar mais adaptada à realidade porque não
teve dinheiro fácil, como as outras tiveram no início,
achando que tudo ia ser uma maravilha. Houve uma
excessiva euforia no início, Conselheiro. E essa euforia
criou investimentos acima dos que o mercado justiﬁcava. Então, não descarto e faço muita fé – muita fé
mesmo – que o business de tevê por assinatura vá se
impor no Brasil, dependendo do crescimento. Se não
houver crescimento no Brasil, se o PIB e o salário não
crescerem, ﬁcaremos estagnados, como estamos em
todos esses anos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Cipolla.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Infelizmente, discordo da sua posição e sou
obrigado a reiterar que esse não é um mero negócio,
focando o assunto tevê por assinatura pura e simplesmente. Ele tem de ser analisado, inclusive, sob outra
ótica, que é a de, evidentemente, haver interesse político atrás do empreendimento.
Por outro lado, concordo com V. Sª quando diz
que é importantíssimo haver controle de conteúdo independente do meio de distribuição. Garanto-lhe que,
se houvesse restrição ou alguma imposição de regras
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em relação a esse meio, duvido que o Sr. Murdoch ﬁzesse esse investimento.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Aproveito a presença do Dr. Francisco, que
participou da elaboração da Lei do Cabo, para endereçar um assunto que, inclusive, está na proposta do
Conselheiro Daniel em relação à participação acionária
de empresas estrangeiras no cabo, um dos itens que
coloquei no meu relatório. Parece-me que há a interpretação de que, aparentemente, há um limite, mas,
de fato, por outros motivos, outras leis, como a da Sociedade Anônima no Brasil, isso pode ser burlado. Eu
gostaria que V. Sª explicasse melhor.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Quem
trabalha na área, especialmente na área jurídica, tem
conhecimento de que houve apenas uma limitação de
capital votante.
No Brasil, as sociedades anônimas podem optar
por compor o seu capital com até um terço de ações
preferenciais sem direito de voto. O que signiﬁcaria
que, para se ter um controle no primeiro nível de uma
concessionária de tevê a cabo, um brasileiro teria de
ter 17%, ou seja, 51% de um terço de ordinárias com
direito de voto. No segundo nível, se os 17% que ele
tem fossem para outra holding, como se denomina o
encastelamento ou empilhamento sucessivo, já baixaria isso para 2,8. Então, a rigor, o estrangeiro pode
ter, no cabo, 97,2% ou, se empilhar três vezes, pode
ter 99,2% –– se chega a 0,8 – porque não há limite,
na Lei do Cabo, para empilhamento. Se fosse estabelecido que só pode haver, no primeiro nível, 51%,
mas isso nunca foi regulado assim. Não é uma falha.
É correto. Eles queriam manter o controle nacional. E
isso é efetivo. Mas pode ser que seja com uma quantidade de ação bem pequena e que tudo o mais seja
estrangeiro, como, aliás, há várias operações desse
tipo no Brasil. São operações que têm um sócio nacional com participação muito reduzida e mais de 90%
com capital estrangeiro no cabo. Mas não há nenhum
problema em se fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Espera-se que o Estado cumpra seu papel e não permita
que situações de fato se imponham a situações de
direito. Infelizmente, não é o que se tem constatado
pela história. O Estado tem se mostrado, de modo ge-
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ral, omisso, negligente e irresponsável em relação a
essas situações, permitindo que, na área das comunicações, as situações de fato prevaleçam sobre as
situações de direito.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Dr. Francisco Araújo Lima.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Conselheiro, só discordo porque, nesse caso, seria direito
e não seria fato. A Lei do Cabo prevê 51% do capital
das concessionárias ou de sociedade que tenha controle dessa. Claro que não há limite para isso, porque
seria problema de direito. Talvez tenha havido uma
falha nossa quando da preparação da legislação por
esquecermos de limitar isso, e até hoje a lei não foi
alterada nesse sentido. Assim, não há limite.
O nosso Presidente, advogado emérito e ilustre
jurista, sabe que não há limites à criação de holdings para diluir a necessidade de capital brasileiro. Há
exemplos muito importantes no mercado desse tipo
de prática.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Dr. Francisco, o Dr. Antonio Teles nos distribuiu esse texto. V.
Exª recebeu?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Tenho
uma cópia.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – E o que diz
o início do texto?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Aqui no
Brasil, eles também fazem isso, Presidente. A Direct
TV nunca vendeu um decoder, porque dá o decoder
em comodato. Isso sempre foi assim. Não é generosidade. Pertence a ela o decoder, o que cria, como o
senhor sabe, um depositário ﬁel, e ela cobra de taxa
de adesão o preço do decoder.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O debate é
com o Conselheiro Antônio Teles.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – É. A Sky
nunca fez isso, mas a DirecTV fazia, essa da General Motors.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Isso é
oferecer ao consumidor, ao usuário, um bem que não
lhe custa nada.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não é
isso. Era para concorrer com o cabo, porque, no cabo,
sempre é de graça o decoder.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Então,
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quando há uma concorrência, o senhor acha que justiﬁca dar alguma coisa de graça.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Claro.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Então,
estamos retornando àquela hipótese que eu tinha
levantado anteriormente – que o senhor negou – de
que se pode fazer uma grande oferta a preços muito
inferiorizados ou até a custo zero para dominar o mercado. O senhor continua negando isso?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não. Discordo inteiramente.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Como?
O senhor está negando e contrariando a racionalidade
do seu argumento.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Tenho a
explicação. Eventualmente, o senhor pode dizer que é
um pouco de inocência do consumidor, mas o consumidor está pagando o decoder que não lhe é entregue
como um bem dele. Estou dizendo como era prática.
Hoje, não sei se continua assim. Vejam só, estamos
dizendo que é de graça, mas ele paga.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Como é
o de graça?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – É porque
vem diluído na mensalidade.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Se é de
graça e ele paga, posso admitir que há uma farsa nessa operação ou não?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, não.
É uma operação comercial.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Não caracterizaria uma farsa?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Conselheiro, ninguém levantou isso no Cade até hoje, Conselheiro.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Estou
preocupado.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Hoje, os
celulares também são de graça. Há celulares que
custam R$1,00, e os telefones ﬁxos que colocam na
sua casa também são de graça, mas nas mensalidades o senhor sabe que vem tudo cobrado, porque as
operadoras não querem perder dinheiro. Não são tão
ingênuas.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Dr. Francis-

Dezembro de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

co Araújo Lima, eu gostaria de avançar um pouco na
pergunta do Teles.
A observação inicial é a de que é considerada
irrealística a distribuição de transponders.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, de
distribuir os aparelhos receptores de graça. Não considero isso irreal, desde que a mensalidade seja bem
calculada. Agora, com US$5,00 acho totalmente...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Vou para a
teoria conspiratória do Cipolla, endossada pelo Conselheiro Antonio Teles. Os dois admitem que, no limite, uma oferta massiva desses equipamentos e uma
atração mercadológica, tipo Copa do Mundo, tornaria
irresistível a atração do consumidor médio.
Pelas análises que o senhor faz, considera que
é uma visão realística? Essa poderia ser uma estratégia para ganhar mercado ou mantém a idéia de que
é irrealística?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Mantenho
a idéia de que é irrealística.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Por quê?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Irreal com
base em números reais. Pedi que fosse feito um levantamento por pessoas que atuam nessa área, para
saber quanto custaria uma operação como essa, considerando, primeiro, a instalação. Levariam seis anos
para instalar pelo ritmo que se consegue no Brasil,
com 5.600 antenistas existentes. Em segundo lugar, o
preço seria, desde o início, ofertado por um grupo bem
menor de assinantes, mas com capacidade satelital
paga. O investimento chegaria a US$38 bilhões. Se o
Sr. Murdoch, que fatura em torno de US$1 bilhão por
ano, no mundo todo, levaria 30 anos para recuperar
isso, imaginem com US$38 bilhões!
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Como o senhor
chegou ao número de US$38 bilhões?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Esses
números foram feitos de componente por componente
dos investimentos necessários que seriam feitos para a
implantação desse parque de decoders para suportar
todo o custo da programação.
Partimos dos mesmos 40 milhões de lares, do
sonho de serem 40 milhões de lares, como foi pensado naquele caso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Cipolla.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Evidentemente, não tive acesso a esses da-
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dos. Meus números realmente são superﬁciais. Reconheço que ﬁz uma conta muito rápida. Mas veja bem: o
satélite já está aí e está ocupado. A programação está
aí. Por isso, baseei-me somente no custo do decoder,
considerado de graça.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Conselheiro, a programação é paga pelo número de assinantes.
Trinta e seis por cento do custo pago pelo senhor por
uma assinatura são pagos para programadores internacionais e nacionais.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Se eu esquecer a programação paga por assinantes e der acesso à programação de satélite daquelas que não são pagas, que são as TVs abertas,
com suas programações geradas propriamente – que
não preciso pagar para ninguém porque já são minhas
–, resolvi o problema. Concorda?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – O senhor
está falando em concorrer com a banda C.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Mas não há problema nenhum. Qual é o problema em concorrer com a banda C?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Mas para
quê?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Não sei. Pergunte para o Sr. Murdoch, que
fez o projeto e não eu.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Mas ele
nunca programou dar isso de graça, Conselheiro.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – O que é isso?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Para que
concorrer com a banda C?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Ele tem programação que não precisa pagar
para ninguém.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não entendo essa programação.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, gostaria de fazer uma indagação.
Dr. Miguel, o senhor concorda que, do ponto de
vista tecnológico, a banda C possa, em breve tempo,
ser um dispositivo em extinção? Ela pode vir a ser inteiramente substituída e com grande vantagem pela
banda KU?
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Cipolla.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – São coisas diferentes. A operação em banda
C, o que você paga para utilizar os transponders em
banda C é muito mais do que o que você paga para
utilizar os transponders em banda KU. Então, a operação em banda KU, teoricamente, deveria ser mais barata, porque se digitalizam os sinais, ocupa-se menos
banda etc. Na banda C, são todos canais analógicos,
ocupam muito mais banda, o número de canais é mais
reduzido e a operação é aberta, todos conseguem
receber. São serviços diferentes. Inclusive, a banda C
nem se prestaria, em princípio, para esse tipo de uso
que está sendo dado hoje.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Digo o
seguinte: a tecnologia banda C, por ser analógica, etc,
pode estar a caminho de uma extinção?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Não necessariamente, Teles.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Sr. Presidente, gostaria de fazer um complemento.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – A banda C era analógica. Hoje, há mais de
30 canais disponíveis na banda C digitalmente. Então, o fato de ser analógica ou não não muda nada.
Se você comprar hoje um receptor digital de banda C,
você terá mais de 30 programas livres, assim como
tem também no analógico.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Sr. Presidente, gostaria de fazer um comentário.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Dr. Francisco Araújo Lima.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Conselheiro Cipolla, já existe a TV paga em banda C digital
no Brasil.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Gostaria de complementar o que o Fernando
está dizendo. Esses mesmos receptores que pegam
a banda C poderão pegar a banda KU. Não há problema algum.
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O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Não, o
IRD, não.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – A mesma coisa. O IRD é o mesmo, só muda
o conversor.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Digital
para analógico?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – O Fernando acabou de dizer que há canais
digitais da banda C que posso receber também na
banda KU.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Teles.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Qual a
conclusão do que o senhor acabou de dizer: que a
banda KU pode vir a prevalecer sobre qualquer outro
meio de chegar até o espectador?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Não, não digo prevalecer, Teles, mas ela pode
também ter a mesma facilidade de acesso como hoje
tem na Banda C.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Isso é que
é o importante. Já existe hoje... Se o Dr. Ara pudesse
me ajudar em como é mesmo o nome da empresa que
lançou na Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) no ano passado o serviço de Banda C
digital, de TV paga por satélite, é Star... Como é que
se chama a empresa, o senhor está lembrado?
Starsat.
Quer dizer, já existe hoje uma operação concorrente com a DirecTV, com a Sky, além da TechSat?
Porque a TechSat está em KU, mas a Starsat lançou
em Banda C digital. Quer dizer, isso realmente não
teria problema não, não é?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Alguém tem
mais alguma pergunta a fazer ao Dr. Francisco Araújo
Lima? Dr. Ara... Pois não, Dr. Antônio Teles.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Ainda tenho
uma indagação. Faço essa indagação não apenas ao
Dr. Francisco Araújo Lima, mas também ao Dr. Miguel
Cippola Júnior e ao Dr. Fernando Bittencourt: devemos
admitir, com grande margem de certeza, que, num período aí de 4 ou 5 anos, a TV aberta, transmitida terrestre, deve desaparecer? Ela estará toda incorporada à
TV distribuída ou pelo cabo ou pelo satélite? Pode-se
admitir isso com margem de segurança?
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Miguel Cipolla Júnior...
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Desculpe, Teles, não consegui entender direito a pergunta.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – A TV aberta,
ou os canais abertos, hoje, provavelmente num período de quatro ou cinco anos, estarão todos vinculados
ou ao DTH ou ao cabo, por uma questão, até... Quer
dizer, a transmissão terrestre deixará de ser vantajosa
para o usuário?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Não, eu não vejo assim, Teles. Acho o seguinte: a transmissão terrestre é uma característica única,
quer dizer, ela hoje é o único, vamos dizer assim, produto de entretenimento, que é gratuito. Hoje qualquer
pessoa recebe gratuitamente e imagino que no futuro,
com a digitalização da própria TV terrestre, isso continuará prevalecendo, não é? Hoje, pela lei do cabo,
você sabe muito bem que as empresas são obrigadas
a ceder seu conteúdo para que o cabo o transporte.
Em outros meios, isso ainda não está legislado, regulamentado, enﬁm...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – No mercado
americano, no mercado inglês, qual o percentual que
ainda trafega de sinal terrestre?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Lá é diferente, porque o cabo tem uma penetração muito maior, não é? Nos Estados Unidos hoje
imagino que 70% ou 80%...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Estou
dizendo considerando essa evolução tecnológica.
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Ah, se evoluísse o cabo nessa proporção?
Não sei. Provavelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Tomando os Estados Unidos como referência, que talvez sejam o país onde a TV paga, a TV a
cabo – TV dita paga, porque pode ser cabo ou satélite – , tem uma das maiores penetrações do mundo,
ainda assim os televisores mais importantes da casa
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realmente estão conectados no cabo, mas os segundos e terceiros televisores da casa funcionam no ar.
Então, ainda nos Estados Unidos, hoje, são mais de
100 milhões de aparelhos funcionando no ar. Isso
nos Estados Unidos, onde a penetração da TV paga
é altíssima. Eu diria que no Brasil, para chegar ao nível dos Estados Unidos, vai legar algumas décadas.
A TV aberta vai ter sempre seu lugar, porque vive do
conteúdo local, tem uma característica muito própria
de conteúdo local, ao contrário do satélite. O satélite
naturalmente é o conteúdo nacional.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Quanto
ao conteúdo local, percentualmente o senhor pensa
que isso que se tem irradiado hoje apóia essa sua convicção? Nas grandes redes, o conteúdo local chega a
qual percentual?
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – Eu diria o seguinte: o satélite tem,
como característica natural, a cobertura nacional,
está certo?
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Sim, e
isso signiﬁca hoje... Na prática hoje, a programação
que é transmitida via satélite ocupa mais de 70% da
programação. O senhor diria isso?
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – Como programação, sim. Porém, como
conteúdo de comercialização, não. O importante é a
cobertura local.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – V. Sª está
se referindo a conteúdo comercial.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Sim, comercialização.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Todavia,
em relação ao conteúdo de arte, o conteúdo local não
chega a ocupar 20% nas grandes redes.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Sim, mas todas as redes vivem de propaganda local. O forte das redes de televisão é o direito a
propaganda local, o que não mudará, seja o sistema
digital ou não.
Portanto, acredito que a TV digital terrestre, pelo
contrário, fortalecerá, e muito, a televisão aberta local.
Essa mídia ainda terá o seu local garantido por muitas
décadas, porque outras mídias não a substituem.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Dr. Ara, por
favor, dirija-se à mesa e sente-se conosco, porque eu
lhe passarei a palavra em seguida. Faço esse convite em razão de sua trajetória e sei que V. Sª nos dará
essa honra.
Concedo a palavra ao Dr. Francisco Araújo
Lima.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Como o
Conselheiro Teles abriu a oportunidade de eu comentar
sua pergunta, apresento alguns números interessantes
que até corroboram com a referência que o Conselheiro
Fernando fez. Na Holanda, há a maior penetração de
TV paga no mundo, com 98,8%. Os Estados Unidos
estão em 9º lugar. A Polônia, em 20º lugar, com 56,5%;
a Arábia Saudita, 58%; a Argélia, 60%. O Brasil está
em 72º, com 8,4%.
Conselheiro Teles, com 8,4%, será difícil um dia
sonharmos em concorrer com broadcast. Agradeceria
se o Conselheiro Fernando pudesse complementar a
minha manifestação. Com a digitalização do broadcast,
não haverá mais nem o motivo de se assinar por qualidade de imagem. Muitas pessoas assinam TV paga
para ter qualidade boa de receber a TV Bandeirante, a
TV Record ou a Rede Globo. No dia em que o sistema
estiver digitalizado nem isso ocorrerá, porque chega
bom ou não chega. Conselheiro Teles, não tenha a
menor dúvida de que mais um golpe na TV paga será
dado com a digitalização do broadcast.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Sinto
ter de discordar de V. Sª. A tecnologia do celular é um
fato novo que está demonstrando não ser tão remota
a expectativa que V. Sª apresenta. Provavelmente, os
investidores, como o Sr. Murdoch, levaram em conta
essa situação, mas, ainda assim, resolveram investir,
porque o sentimento de generosidade está sempre
presente. Além disso, a tecnologia do celular causou
uma revolução na área da telefonia. Com as mesmas
condições e considerando apenas o cerne da tecnologia digital, não poderemos admitir que, futuramente, o
acesso mais qualiﬁcado, mais rápido e mais eﬁciente
da televisão seja apenas por satélite ou por cabo.
O Dr. Ara está aqui.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Sr.
Presidente, eu gostaria de fazer uma indagação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas)
– Dr. Francisco Araújo, entre os argumentos que S.
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Sª trouxe, existe um que é velho conhecido nosso: a
explicação para o fracasso ou para os problemas da
TV por assinatura no Brasil. Alguns argumentos não
são novos, mas são tão pungentes que, cada vez, nos
levam às lágrimas, porque um pobre empresariado foi
iludido pelo Paste, enganou-se com as perspectivas
do dólar barato e também chegou ao fracasso da TV
por assinatura por contar com um fator imprevisível
que era a qualidade da TV aberta.
Quando percebemos que a sustentação das causas do fracasso do mercado de TV por assinatura no
Brasil é essa, realmente consideramos que ou esse
empresariado não está absolutamente capacitado
para prestar serviços dessa natureza e, portanto, para
traduzir uma operação baseada em requisitos de interesse público, ou então está sendo subestimado de
uma forma quase ofensiva. Então, a forma nebulosa
com que se tratou o fracasso da TV a cabo tem sido
nebulosa até agora. Na verdade, têm sido apontadas
como as razões do fracasso: imprudência do ponto
de vista empresarial e falta de visão do mercado que
privilegiou segmentos de alta renda que poderiam ter
uma abordagem de mercado.
Como comprovamos aqui no Conselho, optar por
uma operação que se voltasse para segmentos massivos da população, teria base econômica para fazê-lo,
como acontece até hoje e, diante da incapacidade e
da omissão irresponsável do Estado de deﬁnir parâmetros para essa atuação, houve opções empresariais
que não interessam para o País. Esta é a realidade
que temos hoje. Quanto à TV a cabo, por exemplo,
os órgãos do Executivo – mais notadamente a Anatel
– não conseguem garantir nem que os requisitos estabelecidos na lei, no regulamento e na norma sejam
cumpridos, como, por exemplo, a assinatura básica,
sistematicamente sonegada da população, o direito de
assinar os serviços de TV a Cabo, pagando-se a assinatura básica tal qual deﬁne o regulamento e a norma,
é negado pelas operadoras, diante da contemplação
omissa da Anatel.
Esse tipo de coisa é que faz com que, hoje, tenhamos uma situação em que o País, diante desse
serviço de DTH, encontre-se em risco do ponto de
vista econômico, do ponto de vista das ameaças que
existem pelo mercado de comunicação como um todo.
Se essa penetração estrangeira fosse em qualquer
outro segmento, não seria tão ameaçadora quanto
o DTH, que exige capital intensivo, mas que coloca
à disposição todo o mercado nacional. Como vimos,
talvez essa extrapolação que se fez de 40 milhões de
domicílios realmente seja exagerada. Vamos falar em
dez milhões de domicílios, o que signiﬁca um decodiﬁcador de R$100 a R$150. Ou seja, com R$1,5 bilhão,
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é possível disponibilizar decodiﬁcador de graça em 10
milhões de domicílios, o que signiﬁca criar uma condição
de intervenção sem precedentes no mercado brasileiro,
permitindo que entre em competição com a TV aberta,
com o rádio, com as demais modalidades.
Então, gostaria de fazer uma indagação ao Dr.
Francisco, que expôs o argumento do empresariado. Não foi um argumento produzido por S. Sª, que
– acredito – produziria argumentos mais consistentes
do que aquele que temos ouvido do empresariado. S.
Exª apenas alinhou, traduziu muito ﬁelmente as posições que vêm sendo sustentadas pelas Organizações
Globo, no que diz respeito à questão do DTH. Quando
as questões começam a ﬁcar contundentes ou clamorosas como esta, surge a discussão do conteúdo
nacional. Vejamos quais são as iniciativas em relação
ao conteúdo nacional. Em relação à regionalização
da produção, este Conselho assumiu uma posição
ﬂagrante, frontal e aberta contra a produção regional,
ainda que amparada em uma série de estímulos, de
requisitos de viabilidade inclusive econômica. Este
mesmo Conselho assumiu a mesma posição quanto
à regionalização da produção em relação à exigência
de exibição mínima de produção nacional em bases
estimuladas, em bases incentivadas com diversas possibilidades. Enﬁm, aqui se recusaram tais questões e
creio que não há vitrina melhor da resistência do empresariado ao conteúdo nacional. Então, queria saber
das Organizações Globo, de modo geral, até onde o
Dr. Francisco pode traduzir essa posição ou pode interpretar essa posição, como uma pessoa vivida, uma
pessoa próxima. Aonde querem chegar com isso?
Aonde querem chegar com essa cantilena do conteúdo nacional? Estão dispostos a quê? Está na hora de
se dizer. Estão dispostos a quê?
De um modo geral, a indagação não se dirige
apenas às Organizações Globo. Ou o empresariado
está disposto a ﬁrmar uma defesa de requisitos de interesse público, entre os quais os relacionados com
o conteúdo nacional, na organização do sistema de
comunicação ou, então, é melhor para a sociedade
se associar com as teles, com os mesmos riscos... Os
riscos estão aí. Esse empresariado que defende que
o conteúdo nacional é importante está entregando o
conteúdo de operação para as empresas estrangeiras.
Abriram os 30% na mídia, de um modo geral, com todos os riscos, como disse o Conselheiro Fernando, e
mesmo a exigência dos 51% no cabo, objetivamente,
pode não garantir nada se o Estado não se dispuser a
fazer essa aferição e defesa do interesse público.
Penso o seguinte: ou o empresariado de comunicação do País está disposto a fazer um acordo com a
sociedade no sentido de dar rumo para a organização
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do sistema de comunicação ou talvez seja melhor para
a sociedade se acertar com as teles, porque o risco é
o mesmo e talvez nas teles tenhamos empresas que
são igualmente estrangeiras mas que estejam dispostas a cumprir regrar a aceitar requisitos legais porque,
de modo geral, estejam acostumadas a fazer isso em
seus países de origem.
Seja para a Globo, seja para os demais segmentos
que estão dispostos a bancar que tipo de organização
no sistema de comunicação social para o país, que tipo
de requisito, de interesse público inclusive o interesse
público nacional estão dispostos a aceitar?
Essa é a questão que está em jogo. O DTH é um
detalhe. Os problemas estão sendo levantados. Em
relação ao DTH não há nenhuma novidade. O problema de regulamentação existe há quase dez anos, a
operação de um grupo estrangeiro controlando 100%
de DTH existe desde 1999, quando a Abril entregou o
controle da DirecTV para o Galaxy, Grupo Hughes.
Essas questões são óbvias, mas chegaram a
um ponto em que não há mais como a sociedade se
omitir, não há mais como o Estado adotar formas protelatórias e dissimulatórias por portarias que vão se
enredando, que vão criando uma rede de formulação
vazia, que não tem sustentação legal. As coisas têm
que começar a se deﬁnir agora e a sociedade tem essa
pergunta para o empresariado, para as Organizações
Globo e para os demais segmentos: estão dispostos a
que tipo de acordo? Caso contrário, talvez seja melhor
organizarmos um sistema de comunicação por meio
de empresas que, mesmo estrangeiras, estejam dispostas a cumprir regras, neste País, compatíveis com
o interesse público.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Quero fazer
somente um breve comentário e pedir desculpas ao
Conselheiro Daniel, porque não tenho autoridade nem
competência para discutir este assunto em nível de...
Posso somente falar pela área de telecomunicações, uma área em que advoguei, em que tratei de
assuntos diversos. Num desses assuntos, Conselheiro, e a Conselheira Berenice sabe muito bem disso, fui
contratado há um tempo por uma entidade, por uma
empresa chamada Canal Brasil AS, que é um joint venture da Globo, com produtores independentes brasileiros, exatamente porque muitas operadoras brasileiras
não estavam cumprindo a lei do cabo no que se refere
ao canal de multimídia exclusivamente nacional que a
Globo, com esses produtores, criou há cerca de seis
anos, que é o Canal Brasil.
Fui contratado como advogado prestador de serviços para cuidar desse assunto. O assunto foi encaminhado à Anatel através do Dr. Ara, da superintendência
do setor, que tomou, prontamente, as medidas neces-
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sárias para apurar o que estava havendo. Tentou-se
até uma reunião conciliatória para ver se chegávamos
a um acordo com esses operadores que descumpriam
a lei há tantos anos. Mas, infelizmente, não foi possível
e, simultaneamente, surgiu um canal concorrente que
resolveu o problema. Mas sei que, do ponto de vista
do conteúdo nacional, a única coisa que estou realmente a par é de que participei, desde a criação da
sociedade chamada Canal Brasil S.A. até a defesa de
seus interesses, no sentido de tentar apelar para que
se cumprisse a lei. Se a lei impõe que todo operador
de cabo tem que ter em seu line up, em sua grade de
programação, um canal dedicado exclusivamente ao
conteúdo brasileiro, por que se furtar a cumprir isso?
Os argumentos eram os mais estapafúrdios. A Anatel
foi muito enérgica. Acredito que a energia da Anatel
conseguiu levá-los a criar um canal ótimo. Portanto,
está resolvido. Ou seja, se quiserem contratar o Canal
Brasil, muito bem. Se não, contratem outro canal com
a mesma qualidade, ou superior. Não assisti a ainda.
De qualquer maneira, Conselheiro, quanto à outra
parte, TV Globo, etc., não tenho como opinar. Gostaria
até de emitir opinião, mas participei apenas da área de
telecomunicações das Organizações Globo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço as
palavras do Dr. Francisco. E passo a palavra ao Dr. Ara.
Mas antes eu me sinto obrigado a dar um depoimento.
O Dr. Ara é uma pessoa que todos aqui no Conselho
aprendemos não apenas a estimar como pessoa, mas
a respeitar como proﬁssional na defesa ﬁrme e democrática das posições da Anatel. O comportamento do
Dr. Ara é absolutamente democrático. E é na intenção
de retribuir a esse conteúdo da democracia que gostaríamos de ouvir sua voz, em relação ao tema que
estamos discutindo agora.
Com a palavra o Dr. Ara.
O SR. ARA APKAR MINASSIAN – Muito obrigado, Dr. José Paulo Cavalcanti Filho e demais Conselheiros. Na realidade, vim na qualidade de ouvinte, mas fui
pego desprevenido, e pediram que me pronunciasse.
Também na reunião passada a Anatel foi muito citada.
Penso que falta informação e, mais uma vez, eu me
coloco à disposição do Conselho a ﬁm de esclarecer.
A meu ver, a pior coisa é emitir uma opinião quando
faltam elementos para a tomada de decisão. Portanto,
procurarei ser breve.
Em primeiro lugar, o assunto Sky e DirecTV deu
entrada na Anatel no último dia do mês de outubro. O
prazo foi cumprido, dia 29, e passou por algumas instâncias, para onde o documento foi dirigido, e se encontra em nossa superintendência desde quinta-feira,
às 18 horas. Portanto, é um processo extenso. Teremos
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que preparar a instrução. E ainda terá que passar pelo
Conselho da Anatel. Em seguida, dependendo da forma como for aprovado, terá que seguir para o Cade. O
assunto não ﬁca restrito ao âmbito da Agência.
É o esclarecimento que gostaria de dar. Eu diria
que, neste momento, do ponto de vista da Agência, é
muito prematuro emitir qualquer tipo de pronunciamento,
pois estarei praticamente tendenciando. Estamos ouvindo
este Conselho desde a reunião passada. De qualquer
forma, nossa análise será restrita, dentro do que a regulamentação prevê, observando inclusive os dois documentos do Cade que tratam da questão da instrução
de um pedido dessa natureza. Não há como a Agência
tomar decisão diferente para o assunto do que tem feito
em relação a outros pedidos de outras áreas.
O segundo ponto que talvez valha a pena esclarecer e que, baseado na Lei nº 4.117, foi editado em
1997, pelo Ministério das Comunicações, portanto,
antes da criação da Agência, o Decreto nº 2.196, do
dia 8 de abril de 1997.
Por favor, se eu errar algum dado, peço desculpas
aos Conselheiros, porque não vim hoje preparado para
falar. Se eu estiver errando, depois corrigimos.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Dr.
Ara, só um esclarecimento. V. Sª fala amparado no
Código, amparado exatamente onde? Porque isso aí
é algo que até agora não foi dito.
O SR. ARA APKAR MINASSIAN – Vamos lá.
O Código Brasileiro de Telecomunicações deﬁne os
serviços e ainda classiﬁca, num determinado inciso, a
questão dos serviços especiais e, tanto o DTH quanto
o MMDS são classiﬁcados como serviços especiais.
Infelizmente, ele é classiﬁcado dessa forma não por
conveniência da Agência. Porém, se olharem os serviços que a Lei nº 4.117, na ocasião, classiﬁcava, havia serviços restritos, serviços públicos e assim por
diante. Portanto, esses dois serviços cabiam dentro
de serviços especiais...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Serviços
especiais em que lei?
O SR. ARA APKAR MINASSIAN – Na Lei nº
4.117.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – O problema é que não há essa deﬁnição no Código.
O SR. ARA APKAR MINASSIAN – E depois, baseado nessa parte aí, foi reeditado o regulamento.
Portanto, se na ocasião considerou-se que era
ou não, isso deveria ter sido discutido no momento
oportuno. Assim, a Anatel não transgrediu, em nenhum
momento, a legislação.
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Então, baseado nisso, foi editado o MMDS, logo
depois que saiu o Decreto nº 2.196, no dia 16 de abril
de 1997, a Portaria nº 254, que estabeleceu a norma
do MMDS.
Em ato contínuo – só para vocês verem, na época,
a coerência do Ministério das Comunicações –, no dia
25 de maio de 1997, edita-se a Norma nº 8, de 1994,
por meio da Portaria nº 321, que mostra como também
o serviço DTH vai operar. Portanto, se observarem a
regulamentação, veriﬁcarão que tanto o serviço MMDS
como o DTH mantêm uma certa coerência, inclusive
nos requisitos. Ainda mais, quando a lei geral foi editada, e ela não podia trabalhar com vários documentos, por meio do art. 215, revogou – e com justa razão
– a Lei nº 4.117, salvo em matéria penal não tratada
na Lei Geral de Comunicações e também quanto aos
procedimentos relativos à radiodifusão.
Esse é o arcabouço que a Anatel está se baseando para tratar da questão.
Por que, na ocasião, o cabo não acrescentado
aqui dentro? Porque existia a lei do cabo, que tem um
tratamento especíﬁco. Em nenhum momento, na lei
do cabo, pode-se entender que ali estamos tratando
de tecnologia, infelizmente. Em nenhum momento,
alguém pode chegar e dizer que o DTH ou o MMDS
estão tratados na lei do cabo. Infelizmente não dá para
fazer isso, nem que queiramos.
Portanto, a Anatel, até hoje, está se baseando
nesses dois decretos e também amparada pela Lei
Geral para analisar todos os pedidos.
Fala-se muito em DTH, e foi chamado de Anatel
omissa e negligente. Eu gostaria apenas de simplesmente pedir que o Conselho se referenciasse ao site
da Anatel, onde verão que demos prosseguimento inclusive às licitações, e dez empresas foram licenciadas de DTH, todas elas nacionais, e dentro da égide
do Regulamento nº 2.196 e também da norma DTH.
Por isso, não sei baseado em que o Conselho está
aﬁrmando prematuramente que a Anatel está beneﬁciando o capital estrangeiro. Todas as dez empresas,
K TV, Rádio TV Paulista, Rádio TV Record, Rádio TV
Amazonas, Star Sat, Teltel Com, DT Com, todas essas empresas, de acordo com os nossos registros,
são nacionais, seguiram totalmente o trâmite e estão
operando os serviços.
Portanto, creio que depende. Tem que se ver muito
bem o que estamos falando. Acho que, ao ﬁnal, sim,
o Conselho andou falando em regionalização e tudo.
Acredito que não deveremos confundir, simplesmente,
do que estamos tratando aqui. Se for DTH e MMDS,
isso é uma coisa, se estamos tratando de conteúdo, é
outro momento, agora, de qualquer forma, quando se
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faz uma instrução de pedido ao Cadê, deve-se levar
vários fatores em consideração.
Mercado relevante, o que é isso? Tem poder de
mercado signiﬁcativo dentro do mercado relevante.
Então são vários assuntos tratados. E eu não gostaria, neste momento, de comentar a instrução do Cadê,
porque iria simplesmente emitir uma opinião que seria
bastante leviana e anteciparia toda uma análise.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Dr. Ara, essa
instrução do Cade a que V. Sª se refere é a posição
que ele tomou nessa última medida cautelar, em ato
de concentração que já examinou o problema da...
O SR. ARA APKAR MINASSIAN – Não, o que
estamos analisando é que para a...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Eles ﬁzeram
um acordo no ano passado?
O SR. ARA APKAR MINASSIAN – Sim, mas
isso foi feito no Cade.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – A Anatel
não foi parte dele?
O SR. ARA APKAR MINASSIAN – Não, não,
em hipótese alguma. A Anatel agora vai instruir esse
processo e o senhor tem razão, esse aqui é algo que
ocorreu ano passado, porque as empresas recorreram,
pediram uma posição liminar ao Cade, isso é uma deliberação e não passou pela agência, e isso foi conduzido pelas empresas envolvidas como sendo uma
infringência da lei de concorrência. Essa á razão de o
porque o assunto ter ido para no Cade.
Foi mencionada aqui também a questão das
assinaturas básicas. Gastaria de que pontuássemos
claramente mais uma vez do que estamos falando,
porque fazemos o acompanhamento desse assunto.
Nas empresas de TV a cabo o menor pacote custa R$
35,00. Esse dado que tenho é do mês de fevereiro,
isso constou do balanço anual da agência que vai ser
publicado, referente ao exercício de 2003, então esse
número está na cabeça.
Nas nossas ﬁscalizações veriﬁcamos que esse
pacote, que chamamos de básico, é cumprido pelas
empresas ou não. Isso no Cade está muito claro e para
nós esse é um item de ﬁscalização.
Um outro ponto mencionado e que também vale
um esclarecimento, nos Estados Unidos a TV aberta
é recebida pelo sistema de TV a cabo ou por sistemas
de satélite. Hoje na realidade 85% dos lares brasileiros,
mais ou menos em média, posso estar errando em 2%
ou 3%, recebe o sinal da TV aberta por esses meios.
No Brasil a situação é totalmente oposta. Hoje
a TV terrestre chega a mais de 85% dos lares, isto é
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através de meio de propagação, e não tem como, se
isso ocorre no Brasil, digo que é graças à qualidade que
nossa TV tem, e quando estou falando em qualidade,
por favor, não estou entrando no tema conteúdo, senão
abriremos outra discussão, enﬁm, a qualidade do sinal
é muito boa, essa é a razão por que os consumidores
ou usuários não partiram para TV fechada. E isso, na
realidade, vamos continuar a prestigiar.
Não me lembro se foi aqui ou numa audiência
na Câmara, uma vez foi perguntado sobre a TV digital
e deixamos muito claro que com a digitalização dos
sinais o cidadão tem o direito de receber livre e gratuitamente os sinais da TV aberto. Isso é um preceito
constitucional, terá que existir, e não vejo como hoje
simplesmente abdicarmos, porque mesmo que falemos
em pacote básico ou não, canais básicos ou não, não
podemos em nenhum momento, por qualquer tipo de
mecanismo, fazer com que essa população que hoje
acessa a TV aberta, colocando simplesmente um televisor pequeno, de 14 polegadas, não importa o tamanho, e usando uma antena que chamamos de chifrinho
e recebe o sinal, acho que ele tem direito a continuar
recebendo, e não podemos em nenhum momento,
como poder concedente – não posso falar em termos
de Ministério, mas da agência , simplesmente fazer
uma transposição desses canais que são recebidos
livre e gratuitamente para a TV fechada. Na ocasião, o
que queriam aqueles que participaram da elaboração
da legislação era obrigar as operadoras de TV a cabo
a transportarem esse sinal.
Se nos perguntarem sobre os outros serviços,
digo que precisamos tratar dessa questão mais detalhadamente. Na ocasião, dissemos, em diversos fóruns e
nesta Casa, que a agência entende que isso foi desde
1997, 1998, portanto, não é algo que estamos trazendo agora – a lei de comunicação eletrônica de massa
deveria tratar dessa questão. A lei de comunicação
eletrônica de massa teria duas formas. Uma é a parte
aberta – não vou entrar na parte de radiodifusão estatal
ou pública, pois, quanto a isso, o conselho sabe muito
bem o que fazer – e a parte dos meios conﬁnados, que
é a recepção dos sinais por meio de assinatura.
Tendo em vista o jeito que a legislação está montada hoje, somos contra trabalhar a TV por assinatura
simplesmente regulando-a por tecnologia. Realmente,
a Agência procurou, ao longo desse período, trabalhar
de outro modo. No entanto, a sociedade como um todo
não foi bastante favorável, mas agora estamos sentindo, principalmente ao longo deste ano e no ﬁnal do
ano passado, que a sociedade está vendo que tínhamos razão. É importante abordar essa questão na sua
abrangência total.
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Eu me preocupo muito, como um superintendente
de uma agência reguladora, com a tomada de decisão
de maneira simplesmente pontual ou casuística. Isso
não deve acontecer. Penso que deveríamos tratar as
questões referentes à comunicação social de forma
bem mais abrangente.
Para ﬁnalizar, eu diria que se o fecho desse assunto, em alguma instância, não for aquilo que a sociedade entende que devia ser, há diversas formas de se
recorrer. De antemão, não concordo com a acusação
de que somos de omissos, negligentes e não estarmos realizando a ﬁscalização como deveríamos. Deixo
aqui o meu... Não vou falar em desapontamento, mas
usar uma palavra bem mais branda. Penso que isso
não está correto.
Mais uma vez, coloco-me à disposição deste Conselho, dos conselheiros e do presidente. Sou suspeito,
porque, ao longo de todo esse período, tenho trabalhado e procurado vir aqui como ouvinte. Tenho dado uma
atenção totalmente especial a esse assunto.
Um pouco antes da reunião, eu estava reclamando, dizendo que não gostaria de ter essa atenção especial. Mais uma vez, em público, Sr. Presidente, José
Paulo Cavalcanti, e demais conselheiros, eu gostaria
de agradecer a forma carinhosa como o Conselho tem
nos tratado. Se o Conselho nos demandar, traremos
uma série de informações. Colocamo-nos à disposição
para tentarmos trazer as informações corretas, para
que a comissão possa auxiliar o Congresso Nacional
nas tomadas de decisões.
Hoje não vim preparado. Apenas listei as informações que ouvi aqui, apenas tentei recorrer para
veriﬁcar se, por acaso, no meio dessas licenças que
foram concedidas, teríamos dado alguma licença a
uma operadora cujo sócio seria estrangeiro. Recebi
da minha base a informação de que isso não ocorreu
e todas as empresas até pelo nome, dá para veriﬁcar – são empresas, constituídas de acordo com as
regras brasileiras.
No mais, agradeço a oportunidade e me coloco à
disposição para qualquer informação adicional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço as
palavras sempre equilibradas do Dr. Ara Apkar.
Pergunto se algum Conselheiro quer fazer algum
comentário sobre elas. (Pausa.)
Com a palavra o Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – Eu somente queria reaﬁrmar um ponto
que, às vezes, passa despercebido, novamente tendo
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os Estados Unidos como referência. Aparentemente,
quando alguém diz que nos Estados Unidos a televisão aberta é recebida em 85% a 90% dos lares só por
cabo ou satélite, o que não podemos esquecer, como
eu disse, é que isso se refere ao principal televisor da
casa. Mas os secundários e terciários, o segundo e o
terceiro receptores são recebidos pelo ar sim. Eu tenho
esses dados; são mais de cem milhões de aparelhos
que ainda funcionam no ar. Se um país como esse...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – “No ar” quer
dizer o quê?
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – São aparelhos de televisão existentes
na casa, os quais recebem o sinal do ar. São mais de
cem milhões.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – São terrestres.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – São terrestres. E isso ocorre em um país
onde a televisão paga chega a níveis entre 80% e
90%. Então, quanto a achar que a televisão terrestre
vai perder algum espaço, estamos a muitas décadas
longe disso no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Tem a palavra o
Dr. Antonio de Pádua Teles de Carvalho.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – A propósito,
eu gostaria de fazer uma indagação. Talvez o Dr. Ara
Apkar, o Conselheiro Fernando Bittencourt, o Dr. Miguel
Cipolla Jr. tenham estatísticas mais esclarecedoras de
um fato que, de certa forma, tem similaridade com o
núcleo da discussão a respeito da TV via terrestre e
da recebida por satélite.
Alguém aqui pode informar, primeiro, qual o número de antenas parabólicas em banda C implantadas no
Brasil? Segundo, qual é a expectativa de telespectadores que não recebem o sinal via terrestre e o recebem
via antenas parabólicas de banda C, em virtude da
precariedade que o sinal terrestre tem ao chegar em
grande parte dos municípios de cinqüenta ou setenta
mil habitantes, pela diﬁculdade de manutenção dessa
malha de distribuição de sinal terrestre?
Eu não tenho esses números. Se fosse possível
este Conselho se valer dessas estatísticas, eu agradeceria.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Tem a palavra o
Conselheiro Fernando Bittencourt.
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O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Acredito que ninguém tem esse número. Falou-se aqui em dez milhões.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Isso não
é preocupante, considerando-se exatamente o que
estamos discutindo?
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – O número certo de aparelhos de antenas
parabólicas no Brasil é algo sobre o que cada um diz
alguma coisa.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – V. Sª
admitiria que existem cem milhões de antenas espalhadas em banda C?
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Não. Isso não.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – E por que
não? São noventa, oitenta, cinqüenta?
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Como eu disse, o número ninguém sabe, mas
cem milhões com certeza não são porque isso seria
maior do que o número de homicídios no Brasil.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Estou
argumentando exatamente para indagar se por acaso
a mesma condição que hoje existe na banda C – e ninguém conhece o mistério que se encerra na distribuição do sinal via banda C , se amanhã não poderia se
transferir para a banda KU e todas as preocupações
que estamos manifestando desde o início desta reunião
estariam perfeitamente conﬁguradas e apoiadas.
Se V. Sª tiver ainda algo a acrescentar...
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – O que eu posso complementar, dentro dessa
visão de um pouco mais de futuro, é que a televisão
digital terrestre vai melhorar a cobertura. A cobertura
da TV analógica hoje é deﬁciente por ser analógica.
Com a TV digital, será melhor. Então, esse aspecto da
parabólica tende a diminuir com a TV digital, porque
as pessoas utilizam parabólica porque querem mais
qualidade, em detrimento de não verem o sinal local
isso ocorre normalmente, e elas querem ver. Muitas
vezes, querem ver a propaganda local ou o jornal local
ou um programa local. Elas muitas vezes abrem mão
disso, para ter mais qualidade no satélite.
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Com a TV digital terrestre espera-se que isso
diminua, que o número de parabólicas diminua. Se
forem dez, podem ﬁcar cinco; se forem vinte, podem
ﬁcar dez. O certo é que irão diminuir.
Outro aspecto que não mencionei anteriormente
é o de que a TV digital no Brasil vai, com certeza – e
nós estamos trabalhando para isso –, atender à mobilidade. Você vai poder receber o sinal da televisão
por meio de diversos dispositivos móveis. São coisas
que só a tevê terrestre consegue atingir. O cabo e o
satélite não conseguem. Além disso, ela vai agregar
um novo aspecto na recepção móvel, que só é possível por meio da tevê aberta terrestre. Estou reforçando esse aspecto porque, de repente, há uma nuvem
preta sobre a tevê terrestre. Isso não existe. Ela vai se
manter e se fortalecer cada vez mais.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Fiz, há
algum tempo, um serviço para a Unesco, no sentido
de fomentar uma lei de terceiro setor no Brasil, uma
lei para as ONGs. Perguntei ao Governo quantas entidades do terceiro setor existem. A resposta foi um
número entre 200 mil e três milhões. Pensei que esse
era um exemplo bom, mas o seu exemplo é melhor
do que o meu. As incertezas com relação ao número
são ainda maiores.
Concedo a palavra ao Dr. Orlando Guilhon.
O SR. ORLANDO JOSÉ FERREIRA GUILHON
(Representante da categoria proﬁssional dos radialistas) – Na verdade, estou ouvindo os especialistas.
Eu gostaria de entrar no mérito, no conteúdo desse
debate. Creio que acabou, de certa forma, apesar da
veemência do meu amigo Daniel Herz, perdeu-se um
pouco. Creio que precisamos retomar. Mais uma vez,
ﬁca claro que o País carece... Estamos discutindo o
DTH, mas, na realidade, estamos discutindo algo um
pouco mais complexo e profundo. O País não tem uma
legislação de comunicação social à altura. O exemplo
DTH é apenas um pedaço do ﬁo da meada da complicação em que estamos. É óbvio que é preciso ressaltar
a questão do conteúdo como algo mais importante ou
que prevalece sobre a questão de quem transmite, sobre a questão do meio. Ajuda a esclarecer a questão,
mas não ajuda a resolver o problema.
Quero entrar no mérito dos quatro pontos que o
Conselheiro Daniel Herz mencionou como sendo questões sobre as quais o nosso parecer, o nosso alerta
– chamem como quiserem – deveria debruçar-se.
A primeira é a questão da caracterização do problema. Concordo com que se mantenha a caracterização – apesar da intervenção do Dr. Francisco – de que o
problema tem uma ambivalência, uma dupla faceta, de
que aborda um viés de caráter econômico. No entanto,
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não pode ser abordado apenas sob o ponto de vista
do negócio. Há interesses. Quando se trabalha com
cultura – e não estou inventando a roda – trabalha-se
com valores, com identidade, com segurança nacional,
com questões estratégicas, com geopolítica etc. Penso
que é correto, embora algumas ponderações feitas no
voto em separado do Conselheiro Fernando possam
ser levadas em consideração no sentido de se estabelecer limites. Uma coisa é dizer que há imbricações
políticas e econômicas, outra coisa é exempliﬁcar. Não
sei se pega bem um documento feito pelo Conselho
chegar a um grau de detalhe, de exempliﬁcação das
imbricações políticas etc. Creio que é um debate que
poderemos aprofundar. Não sei se teremos tempo para
fazê-lo nesta reunião.
Concordo que o nosso parecer, que o nosso documento deva chegar a esse grau de especiﬁcação,
de que há imbricações econômicas e políticas. Como
decorrência dessa avaliação, o ponto três, apontado
pelo Conselheiro Daniel, com relação aos riscos, temos que manter coerência. Se há imbricações econômicas e políticas, os riscos também são de conteúdo
econômico e político.
Também concordo com a observação do Conselheiro Fernando Bittencourt. Entendi, pela observação
feita pelo Conselheiro Daniel Herz, que, por exemplo,
no caso da exempliﬁcação da questão política, foi pinçada a questão do urânio, da usina nuclear, etc. Também considero arriscado apenas citar, quer dizer, ou
aprofundamos o tema ou deixamos no grau de generalidade de que existem implicações e riscos para a
soberania nacional, no caso político e para a questão
da competição de mercado, no caso econômico, etc.
No ponto dois, tento achar, pela questão que levantei no início – não sou um especialista também no
assunto –, que só uma lei com a complexidade que
isso signiﬁca dará conta do enquadramento legal desta questão. Se tentarmos regulamentar mais uma vez
através de portarias e de outros instrumentos legais...
Percebo que hoje o limite de atuação da Anatel restrito é porque ela precisa estar restrita àquilo que a lei
determina. Se a lei é ambígua, se a lei é falha, ou, em
caso pior ainda, se a lei inexiste, cria-se a situação
de um limite de atuação do Executivo extremamente
complicado. Portanto, tendo a considerar que, com
relação ao enquadramento, devemos caminhar para
uma legislação própria.
Com relação ao conteúdo de regulamentação,
creio que há um razoável grau de convergência. Por
último, entendo que as recomendações do Conselho
devem se dirigir não apenas às Mesas da Câmara e
do Senado, mas ao conjunto dos órgãos do Executivo, a Anatel, Cade e tal, no sentido no mínimo de que
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se amplie esse debate. Quer dizer, que a construção
de um novo instrumento regulador para o setor possa ser feita da forma mais ampla possível, ouvindo a
sociedade, ouvindo não só o Conselho, que não tem
a pretensão de representar a totalidade da sociedade
– ele é um órgão auxiliar ao Congresso. É preciso que
o Conselho seja ouvido, que a sociedade seja ouvida e
que o Executivo, Legislativo ou Judiciário façam parte,
como, aliás, já era minha sugestão anterior, no sentido
de que esta audiência tivesse uma certa amplitude,
exatamente por causa dessa minha preocupação.
Era o que tinha a dizer sobre o tema.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao Conselheiro Orlando Guilhon.
Concedo a palavra ao Conselheiro Chico Pereira.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria proﬁssional dos radialistas)
– Boa-tarde. Vou me portar como se estivesse no tribunal do júri. Estão aí os advogados...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Você fará o
papel de réu, Chico Pereira?
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria proﬁssional dos radialistas)
– Estou no corpo de júri, ouvi todas as datas vênias,
todas as exposições e condeno exatamente esse processo todo.
vocês me permitam lembrar, fazer um paralelo
– não sei se vocês vão alcançar o meu raciocino, provavelmente, sim – com o caso da biossegurança agora.
Lá atrás, quando começou a digitv, partimos não para
medidas provisórias, mas para portarias. Então saiu
correndo, pregando as tábuas e depois regulando. E eu,
que participei – nós aqui, Orlando, Daniel, pelo menos
são ﬁgurinhas que conheço; o próprio Presidente José
Paulo lembra disso. Os outros provavelmente também
estavam no processo.
Este Conselho de Comunicação, nós que aqui
estamos, neste primeiro corpo do conselho, somos
fruto de um processo somatório de discussão. As ﬁguras da época que estavam interagindo bastante
nesse processo terminaram sendo contempladas ou
presenteadas com este primeiro mandato do Conselho de Comunicação. O problema é que se passaram
onze anos, as coisas acontecendo, e o Conselho, embora não tivesse um papel tão preponderante, poderia
melhor ter contribuído se existisse já naquele tempo.
Então, como houve esse break de onze anos, as coisas foram acontecendo. E somos os iluminados? Não,
sou até quase leigo, mas como no corpo de júri tem
que ter os leigos, estou aqui, mas também não tão
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leigo que beire a ingenuidade ou a burrice. E como os
empresários também, tenho certeza, não são burros,
então, o que está acontecendo? Está provado por “a”
mais “b”, embora estejamos este corpo aqui, que a
instituição Conselho vai continuar, provavelmente com
algum dos membros que aqui estão. Já estou na porta
de fora, porque tanto eu como Orlando Guilhon não
estaremos, provavelmente, no próximo Conselho, mas,
mesmo assim, deixamos exatamente esse sentimento
de que é preciso.
Os nossos Relatores apontam para isso, assim
como o Bittencourt, o nosso Conselheiro, num voto em
separado, quer dizer, a somatória disso. Não dá para
ﬁcarmos só achando que o empresário tem que ser
condenado, embora eu tenha começado dizendo “condeno”, mas condeno todo o processo e não uma parte.
Quando não temos o que dizer, acusamos o outro.
Não estou querendo sair com o romantismo tãosomente de nós, cristãos, sou católico, inclusive; não
estou aqui pedindo para dar a outra face, porque quando Jesus disse para dar a outra face, era para ver se o
cara tinha coragem de repetir aquele pecado, de dar o
segundo tapa. Então, é para isso que temos de estar
muito atentos.
Vi aqui, por exemplo, que o Daniel Herz assim
como o Teles têm uma característica dos seus organismos que não tenho. Eles ﬁcam avermelhados
quando vão para o pau. Você olha o Teles, ele está
branquinho, bonitinho. Quando vai ﬁcando com raiva,
ele ﬁca vermelho. O Daniel Herz do mesmo jeito. E, se
pudéssemos ver a imagem pela TV, poderíamos ver
que o assunto cutucou. Então, é uma prova concreta,
pelo estado em que os companheiros ﬁcaram – ﬁcaram pudibundos -, de que precisamos discutir isso num
caráter de muita urgência.
Como eu gostaria de dar a minha contribuição,
José Paulo, nós economizamos tanto nas ﬁnanças do
Conselho. Aqui é outra coisa, perguntaram-me quanto é
que levo aqui. Não levo nada, não recebo nada. Para os
telespectadores: membro do Conselho de Comunicação
não ganha dinheiro; aqui não tem salário. O pessoal diz
que está me acompanhando direto pela TV e pergunta
quanto é que levo. Não estou levando nada.
Então, como economizamos tanto, deveríamos
entrar num clima de acelerar para ver que contribuição este corpo ainda pode dar para esta discussão
especiﬁcamente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Muito obrigado.
Passo a palavra ao Conselheiro Geraldo Pereira.
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O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS (Representante das categorias proﬁssionais de cinema e
vídeo) – É difícil falar depois do Chico.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O Geraldo
também é dos vermelhos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS (Representante das categorias proﬁssionais de cinema e
vídeo) – Não tanto. Na mesma linha do Conselheiro
Chico, gostaria de ressaltar a importância do debate
que foi iniciado aqui na reunião passada e continua
hoje. Salientamos que é necessário, como o Daniel
colocou, discutir mais, trazer outros departamentos
da Anatel, trazer os interessados, esmiuçar o quanto
possível, não exageradamente, não sem um ﬁm, esse
debate importantíssimo sobre o DTH, a fusão especiﬁcamente ou algo mais além da fusão DirecTV-Sky
no Brasil.
O trabalho do Teles e do Daniel, mesmo preliminar, a gente considera que foi belíssimo, e, somado ao
trabalho do Fernando, dá uma preliminar tonalidade da
importância da questão. A presença do Dr. Francisco
também foi importante para nós aqui como contraponto, assim como as explicações do Dr. Ara. Temos
que salientar que coisas colocadas nessa minuta de
relatório, mesmo que preliminar do Daniel e do Teles,
são importantíssimas.
Recebendo essa revista que nos foi dada por
cortesia e acompanhando os importantes debates
acalorados que deveremos seguir, recordei-me de um
encontro, na PUC do Rio, denominado Semana da Crítica. Numa das mesas estava o Professor Emir Sader,
um pensador, um formulador, conhecido de todos, e
uma outra Professora da UFE, se não me engano, Virgínia, também socióloga, muito preparada. Foi muito
importante o que ouvimos lá.
Num debate especíﬁco sobre a dominação, já se
imaginava a vitória do Bush e o que isso poderia representar numa avançada corrida a outras questões, como
vimos no primeiro governo dele. Então, provocamos,
entre as formas e maneiras de dominação, a questão
da comunicação e citamos essa questão, que veio à
tona na última reunião, sobre a fusão DirecTV-Sky.
A professora ﬁcou feliz com a provocação, que gerou
um tremendo debate no plenário, e deu um exemplo,
que tem a ver com a revista – por isso falei na revista
–, muito interessante. Ela está sendo orientadora de
uma tese que está detalhando 15 anos de uma famosa revista no Brasil. A sistematização do trabalho está
sendo tão importante, que ela não imaginava o que
está sendo revelado com essa análise da presença,
do trabalho e da inﬂuência dessa revista durante 15
anos no Brasil. Estamos falando de uma revista e nem
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todos podem comprar uma revista no Brasil ou qualquer outra publicação, até um jornal.
A televisão, o audiovisual, como foi dito e muito
lembrado aqui, várias vezes, é de graça. Tendo o aparelho, você terá todos aqueles conteúdos entrando em
seu lar. Se o impacto que ela está veriﬁcando, orientado essa tese, da linha editorial e da complexidade das
inﬂuências das manchetes e matérias intencionais de
uma revista ou de um conjunto de revistas no país, o
que se dizer do poder do audiovisual? Por isso, a preocupação realmente procede. No debate, tanto o Emir
quanto a professora e os alunos e quem estava lá, de
outras universidades, veriﬁcaram o grau do perigo em
relação a essa questão, e, por isso, justiﬁca esse nosso
trabalho e a nossa obrigação dos nossos trabalhos, até
porque não temos – e aí a gente também, em parte,
discorda um pouco das justiﬁcativas apresentadas pelo
Dr. Francisco –, inutilidade, de possibilidade nula de
ameaça para nós nessa questão do DTH da DirecTV
com a SKY. Talvez seja exatamente o contrário.
Queria ilustrar esse encontro, quando foi abordado o problema da revista – nem vou falar o nome da
revista, porque não precisa –, e o poder do que isso
pode acontecer no audiovisual sobre mentes, opiniões
e consciências no Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Obrigado,
Conselheiro Geraldo Pereira.
Pergunto se algum Conselheiro que ainda não se
manifestou quer usar da palavra. (Pausa.)
Conselheiro Paulito. (Pausa.)
Conselheira Berenice.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
(Representante da categoria proﬁssional dos artistas)
– Só para encerrar, eu gostaria de dizer que tivemos
um bom debate. Trabalhamos bem.
A comunicação social é um elemento fundamental da infra-estrutura de um país. Nesse business, Dr.
Francisco, é envolvido um tal volume de recursos, um
tal poderio dos agentes econômicos que, mesmo que
fosse um investimento em pesca, ele não deixaria de
ter sua importância política. Talvez fosse necessário
tanto dinheiro para pescar que isso poderia provocar
desequilíbrio ecológico na região onde fosse investido, quanto mais nesse setor da comunicação social.
Sabemos que seria demasiado dizer da importância,
da inﬂuência da política, da cultura sobre a vida das
pessoas, sobre a soberania da Nação. Somos agentes
vivos, testemunhas do quanto a TV, no Brasil, conduziu – e talvez nem sempre como deveria – os destinos
deste nosso País.
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Portanto, creio que não podemos, ao fazermos
esta reﬂexão, elaborar um documento que pretenda
restringir-se à ordem estritamente econômica. Obviamente, a questão é também política, e estaríamos muito
aquém do que nos cabe fazer aqui se deixássemos de
abordar a questão sob esse prisma. Como já se disse,
há muito a fazer na área de comunicação. Reconhecemos a fragmentação e a dispersão da legislação, da
gestão de todo esse sistema, o que, porém, não pode
justiﬁcar que deixemos algo dessa proporção, com
potencial de mercado e de inﬂuência sociopolítica,
acontecer de forma aleatória.
Portanto, sou favorável a que se conclua da melhor
forma possível a questão. Talvez não seja realmente o
caso de se citar um exemplo. Vários exemplos podem
ser citados. Não é preciso detalhar apenas um. Não
é preciso aprofundar o caso do urânio. Deve-se citar
vários casos. Sou favorável ao relatório, nos termos
em que foi redigido, pelo conjunto do trabalho dos dois
relatores, além do voto em separado do Fernando.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Vou conceder a palavra para as últimas manifestações dos que
já falaram.
Conselheiro Cipolla, V. Sª ainda deseja fazer uso
da palavra?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Concordo com as palavras da Berenice e
do Guilhon. Também creio que, evidentemente, nessa questão, o aspecto político tem que ser levado
em conta com toda a seriedade que merece. Não é,
evidentemente, uma questão puramente comercial,
porque lhe garanto que, se só fosse esse o aspecto a
ser considerado, esse negócio não teria sido feito há
muito tempo.
A lacuna que hoje existe na parte legal de regulamentação, de fragmentação de meios e de serviços
abre uma brecha tremenda para que interesses outros,
que não os alinhados com a soberania nacional, com
o interesse público, com a preservação da cultura nacional, possam vir a prevalecer.
Então, creio que realmente o conteúdo do que
consta do relatório deve ser realmente considerado
do modo como foi, com todos os pontos sendo efetivamente mencionados e o Conselho fazendo gestão
em todas as instâncias. Terão direta ou indiretamente
de tratar desse assunto. Todas as instâncias mencionadas pelo Conselheiro Daniel devem ser informadas
e colocadas a par da nossa posição.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Agradeço. Com
a palavra o Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Gostaria de sublinhar alguns pontos que de
minha contribuição, muitos já foram ditos aqui, mas é
importante reforçar. O primeiro deles o Conselheiro
Guilhon já comentou. Creio que esse assunto é mais
amplo do que o DTH. Esse serviço de telecomunicações
talvez seja mais evidente nessa ameaça que estamos
vendo, mas não é o único. O relatório não deveria se
deter somente ao assunto do DTH, porque as diversas
mídias de telecomunicações estão todas muito similares, ou seja, em mãos de 100% de estrangeiros, com
pouca regulamentação sobre conteúdo, com atitudes
exatamente iguais ao DTH no sentido de subsidiar o
aparelho de recepção. Está aí o celular subsidiado, o
central Box subsidiado, ou seja, tudo que foi falado
aqui sobre DTH se encaixa exatamente em todas as
outras mídias de telecomunicações. Então, esse não
é um tema restrito. Claro, como o Daniel falou, o DTH
tem uma abrangência muito importante, mas não é
o único. Esse documento ﬁca restrito se menciona
somente o DTH. No meu entender essa discussão é
muito mais ampla.
A telefonia celular já oferece conteúdo, com televisão aberta, televisão paga. Isso é só uma brincadeira
perto do que virá daqui a alguns anos.
Então, serviços de telecomunicações, todos eles,
estão para ser melhor tratados e cuidados em relação
à questão de conteúdo, a questão de propriedade.
O tema que foi usado como referência da Lei do
Cabo, da propriedade do cabo, que limita em 49%, está
claro que também tem que ser analisado.
A questão do conteúdo nacional não tem a ver
com regional ou não; é muito mais amplo do que isso.
Eu expus aqui que hoje a única mídia que tem regulamentação de conteúdo é a TV aberta, que tem que
deﬁnir quem emite aquele programa, quem é o responsável, qual a classiﬁcação indicativa. A TV aberta
é a única que tem. Nenhuma outra mídia tem algum
tipo de controle, especialmente sobre o que é falado
em português, ou seja, esse controle sobre conteúdo tem que ser endereçado num documento porque,
em grande parte, ele é responsável pelas ameaças
mencionadas aqui. Se esse conteúdo falado em português tiver endereçamento político e econômico indesejável, isso é tudo que não queremos e que está
disponível hoje, não existe nenhuma regulamentação
sobre conteúdo.
A discussão se esse conteúdo é regional ou não
está um nível acima. O conteúdo tem que ser respon-
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sável. Tem que haver uma regulamentação sobre o
conteúdo que está passando, gerado por todas as mídias de telecomunicações, inclusive DTH.
Para terminar, falarei sobre um tema que aqui já
foi comentado, que considero indevidos alguns fatos
mencionados no relatório e que se referem a algo que
não tem nada a ver conosco, e sim com empresas privadas e países estrangeiros. Diria que não tem muito
a ver mencionar isso em relatório nesse nível que estamos trabalhando.
Desejava apenas reforçar a minha contribuição
ao relatório ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Passo a palavra
ao Conselheiro Daniel Hertz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas)
– Gostaria de me reportar inicialmente à intervenção
do Dr. Ara, que tem sido uma presença constante no
Conselho, sempre com uma postura esclarecedora e
cooperativa no sentido de contribuir não somente com
os debates, mas colocando a sua atuação na Anatel
na busca de resposta para indagações que o Conselho
tem levantado. Também quero esclarecer em relação à
percepção que o Dr. Ara teve particularmente da minha
manifestação aqui. Insistentemente tenho apontado
aqui, em relação especialmente ao serviço de TV a
cabo, a omissão, a postura negligente e irresponsável
do Poder Executivo, que tem obrigação, estabelecida
pela lei da TV a cabo, de formular uma política para o
segmento de TV a cabo, e até hoje não formulou essa
política. E acho que a responsabilidade de formulação
de políticas é fundamentalmente do Ministério das Comunicações, e que esta postura negligente é uma das
causas de fracasso do sistema de TV a cabo no Brasil,
dadas as perspectivas que, na época do desenvolvimento desse mercado e da regulamentação estabelecida pela Lei nº 8.977, se deslumbravam.
Cobrei especiﬁcamente da Anatel – pois é uma
responsabilidade que ela não está conseguindo garantir
– o direito de os cidadãos terem acesso à assinatura
básica. Salvo algumas exceções, especialmente de
pequenas operadoras, as grandes operadoras não
oferecem como alternativa aos cidadãos o direito de
acesso ao serviço por assinatura básica, tal qual está
cristalino e inequivocamente deﬁnido no regulamento,
que prevê os canais de utilidade pública mais os canais da TV aberta. Não existem outras ofertas nessa
modalidade de assinatura. Não só não existe oferta,
como as operadoras se negam a dar esses serviços
para os assinantes.
Então, creio que agora está colocado esse desaﬁo.
Nos próximos dias, vamos garantir que a Anatel tenha
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informações mais concretas sobre situações em que
as operadoras estão se negando a transformar uma
assinatura nos pacotes oferecidos por uma assinatura
básica, seja no ato de adesão, seja na transformação
de uma assinatura mais cara em assinatura básica.
Assim, faremos chegar à Anatel as informações mais
concretas sobre isso. Entretanto, podia-se começar com
a determinação de que não existe oferta. No menu das
alternativas oferecidas para os assinantes não existe
essa da assinatura básica, ou seja, canais de utilidade pública, canais básicos de utilização gratuita e os
canais da TV aberta. Creio que a Anatel está deixando
passar essa situação.
O Dr. Ara voltou a falar aqui no direito dos assinantes que têm problemas de recepção e no problema,
que debatemos aqui, das dezenas de milhares de cidadãos que são atendidos pelos chamados antenistas.
Reconhecemos esse direito e ﬁzemos aqui um grande
esforço para chegar a uma formulação adequada para
o atendimento desse direito. Mas estamos falando do
direito dos moradores de oito milhões de domicílios em
que há um cabo passando em frente. Eles não podem
assinar a TV porque os pacotes são muito caros, entre outras razões, porque não é oferecida a assinatura
básica. Isso faz com que hoje, em oito milhões de domicílios, pessoas tenham negado o seu direito estabelecido pela lei de terem acesso ao serviço de TV a
cabo. Eles estão sendo discriminados por uma forma
de operação comercial que marginaliza os mesmos
domicílios que têm o cabo passado em frente.
Portanto, ao fazer esse registro, gostaríamos até
de fazer um parêntesis no debate especíﬁco e registrar
para o Dr. Ara que soubemos, pela imprensa, de uma
mudança de posição da Anatel, que poderia assumir
uma posição diferente da acertada naquele esforço
conjunto feito com o Conselho.
É óbvio que a Anatel tem toda a autonomia para
assumir qualquer posição, independentemente da
sugestão, ou do posicionamento, ou da proposição
feita pelo Conselho. A posição foi desenvolvida conjuntamente e não questionamos isso. Preocupa-nos é
a mudança da Anatel no acordo a que tínhamos chegado e o retorno à intenção de desenvolver a ﬁgura
do EDS, que, segundo a imprensa, teria de ser licenciada. Certamente isso vai levar à criação de um outro serviço, o que diﬁculta a solução desse problema.
Isso não beneﬁcia os antenistas nem a população; só
beneﬁcia as operadoras porque retira uma responsabilidade legal que elas têm hoje, que é a de garantir o
atendimento a todo cidadão que esteja localizado na
área de prestação de serviço e que, com as características técnicas devidas, deveria ser atendido no tempo
devido em relação ao prazo que a operadora tem, até
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os dez anos de concessão, de cobrir 90% da área de
prestação de serviço.
Talvez a Anatel resolva bem essa questão. No
momento em que introduzir... Somos bastante minuciosos nesse debate. Diﬁcilmente vai criar a ﬁgura do
IDS sem caracterizar a criação de um novo serviço, o
que nos deixa muito preocupados com essa situação
e atentos.
Em relação ao nosso debate especíﬁco – aí eu
gostaria de ﬁnalmente terminar levantando uma hipótese para a Anatel, aproveitando a presença aqui do
Dr. Ara Apkar –, que talvez seja um desaguadouro natural dessas preocupações do Conselho. Acho que as
intervenções dos Conselheiros, além das questões de
conteúdo que foram levantadas por todos os Conselheiros, principalmente pelos dois que sistematizaram
mais sua intervenção, o Conselheiro Orlando Guillhon
e o Conselheiro Fernando Bittencourt, talvez nos levem a ter um balizamento para uma formulação de
consenso na evolução da minuta que foi apresentada
no sentido de a incorporação do MMDS – aí me baseio
nas questões levantadas pelo Conselheiro Fernando
–, trazendo as necessidades de solucionar...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Não só o MMDS;
ele pensou em abrir o horizonte a todos os meios de
transmissão de conteúdo.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Sim,
mas, no caso, os dois serviços de TV por assinatura,
de comunicação social eletrônica que hoje estão sem
amparo legal – e aí o amparo legal vai por conta de
uma interpretação – são o MMDS e o DTH.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Os celulares
estão chegando.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Esse
é outro ponto. Se formos admitir que as teles...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – A idéia é
uma acumulação que pegue tudo. Entendi desse jeito. Os celulares estão chegando. Deveríamos alargar
esse horizonte.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Só para informação. No Rio de Janeiro, a Telemar montou a Casa do Futuro, onde há várias tecnologias. Com uma delas – está demonstrado, há um
mês – pode ser acessado livremente, ou melhor, com
bastante qualidade e quantidade, conteúdos via rede
de telecomunicações, ou seja, começam a oferecer
conteúdo de ﬁlmes, de notícias pela rede de telecomu-
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nicações da Telemar local. Estou falando da Casa do
Futuro. Se alguém tiver interesse, pode visitá-la. Acho
que vale a pena fazer isso porque há muita coisa para
ser vista. Há celular com vídeo e uma série de outras
tecnologias que valem a pena ser vistas.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – O
Presidente faz uma indagação sobre o momento de
darmos essa deﬁnição. Creio que não estamos falando
de formatação, mas dos elementos de conteúdo. O elemento de conteúdo que nós originalmente levantamos
foi a necessidade de regulamentação, com base legal,
com enquadramento legal do DTH. O Conselheiro Fernando levantou, em primeiro lugar, o enquadramento
do MMDS. Acho que devemos aceitar esse chamado
e, igualmente, buscar resposta para o DTH e para o
MMDS, tratando dos dois serviços que hoje estão sem
regulamentação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – E para qualquer
outra mídia.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – O
segundo ponto... Aí não se trata de mídia. Quando falamos das teles...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – O celular
vai chegar, Daniel.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Aí nós
temos de responder à segunda questão. Eu gostaria de
chegar ao ponto levantado pelo Conselheiro Fernando.
Vamos admitir as teles como operadoras de comunicação social ou não. Essa resposta tem de ser dada.
Particularmente, pela lógica que até hoje procuramos
emprestar à organização do sistema de comunicação
no Brasil, o que as teles fazem não pode ser confundido, nem admitido como comunicação social. As teles não podem se operadoras de comunicação social,
salvo haja uma mudança. Agora, aqui mesmo, não em
tom de desabafo, se não for possível estabelecermos
sistemas consistentes e coerentes com a aﬁrmação
de interesse público nisso que hoje circunscrevemos
como comunicação social, acho que temos que pensar
num desenho envolvendo as teles. Hoje, e o comando
constitucional é claro, isso aí não é admitido.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Daniel, pena que eu não trouxe o aparelhinho
aqui, não sei nem se em Brasília pega. Mas, hoje, se
você comprar determinado tipo de aparelho, não são
todos, alguns aparelhos Motorola, você assiste a uma
série de conteúdos, inclusive um deles da TV Bandei-
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rantes. Está lá, ao vivo, direto, 24 horas por dia, para
ser visto... Isso aí é comunicação social ou não?
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – No
caso, o serviço de comunicação social está sendo,
pelo menos no entendimento mais elementar, prestado
pela Bandeirantes, para citar o exemplo, e o serviço de
transporte está sendo prestado pela operadora.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Então, para mim, isso é comunicação social,
quer dizer, tem que ser regulamentado.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Mas
quem está prestando serviço de comunicação social
é uma empresa de comunicação social. Pelo menos,
acho que esse é o entendimento. Agora, outra coisa é a
companhia telefônica ou a Brasil Telecom, ou qualquer
outra, ser produtora de comunicação social ou produzir
conteúdo na Espanha e vir descarregar aqui.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Com certeza tem isso também. Não sei exatamente todo o serviço que existe lá, mas com certeza há serviços externos que chegam através dessa
mídia. Não é só a TV Bandeirantes, há dezenas de
outros conteúdos...
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – A
questão que temos responder – e, neste momento, é
quase inevitável que tenhamos que fazer isso – é se
vamos nos preocupar com a especiﬁcação de regulamentação do DTH e do MMDS. Qual é a postura em
relação à progressiva operação de comunicação social
feita pelas companhias de telecomunicações? Essa
resposta é que vamos ter que dar. Acho que o enquadramento constitucional, assegurado pela Emenda nº
36, art. 222, não deixa nenhuma dúvida de que em
qualquer modalidade tecnológica, a caracterização de
comunicação social e de alguns requisitos, inclusive
do art. 221, e que está estabelecido no art. 222, é de
cumprimento de exigências de comunicação social.
Em relação à composição do capital, em relação ao
conteúdo, acho que o comando constitucional é esse.
Então, de qualquer maneira o momento de responder
é agora.
O Conselheiro Fernando também se refere à restrição a 49% da participação do capital estrangeiro ser
insuﬁciente para garantir o que estamos pretendendo
garantir. Acho que é uma observação procedente e
que deve ser tratada neste momento.
Finalmente, em relação às questões de conteúdo, penso que tem algo que deve ser garantido aqui.
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O balizamento mínimo é o que está estabelecido no
art. 222 da Constituição. Pelo menos isso. Outras especiﬁcações. E aí o empresariado de comunicação vai
ter que admitir, vai ter que ser numa lei de conteúdo,
como a Lei da Ancinav. Se aquela formulação está inadequada, essa é uma lei para tratar de conteúdo, de
estímulo à produção, de viabilização. Se não é essa
a forma, se a forma de articulação do conteúdo apresenta problema, vamos identiﬁcá-la. Agora, isso tem
que ser tratado numa lei especializada.
Finalmente, o último ponto, que coincide o assunto abordado pelo Conselheiro Orlando Guilhon,
que diz respeito a deixarmos mais conceituais as
questões de risco sem as exempliﬁcações aqui feitas,
que tinham ﬁnalidade didática, mas podem criar, enﬁm, uma série de ...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Educativa.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Diante
das intervenções feitas aqui, acho que o balizamento
para uma formulação que aparentemente seja conceitual está dado. Acredito os relatores podem se esforçar
para tentar fazer uma interpretação dos elementos de
conteúdo trazidos aqui e os ajustes na formulação da
proposição. Agora, o desdobramento natural disso, e aí
há uma questão em que podemos ser mais ou menos
enfáticos: a regulamentação do DTH particularmente
– e essas são constatações de dez anos – é realmente
acintosa, a ponto de o Decreto nº 21/96, citado pelo
Dr. Ara, no seu art. 1º, dizer o seguinte: “Esse regulamento dispõe sobre serviços especiais, instituído pela
Lei 4. 117, de 27 de agosto de 1962”.
Isso é uma fraude. Não existe deﬁnição de serviços especiais no Código. Esse tipo de aberração tem
que ser consertado. Primeiro, o elemento fundador é a
Portaria 230, de 1991; depois, vem a Portaria 281, de
1995, que revogou pontos da Portaria 230, em que os
pontos revogados são citados como base nas Portarias
87 e 88 e por aí vai o cipoal, a trama, a rede de formulações, uma se justiﬁcando na outra só no plano.
Diria que podemos situar de modo geral isso.
Esse foi o sentido de ser tão sintética a formulação e
de eu ser mais ou menos enfático em relação a isso.
Mais importante do que deﬁnir como não deveria ter
sido é – e vamos apontar isto agora – como deve ser
daqui para diante.
Penso que há caminho para explorar isso. Uma
discussão política e jurídica de como se chegou a essa
situação até mereceria ser tratada. Mas, realmente, se
essa situação tiver como alternativa uma formulação
adequada de como deve ser daqui para diante, com
o enquadramento das situações, sem aﬁrmação de
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direito adquirido, com a aﬁrmação daqui para frente,
por um enquadramento legal adequado, isso é mais
importante do que fazer a recuperação das responsabilidades de tudo que aconteceu até agora e dessa
situação que, na nossa avaliação, realmente não tem
amparo legal.
E aí merece ser ressalvada a posição da Anatel.
Na reunião passada, levantamos a situação para o
Presidente, quando ele começou a chamar à responsabilidade a Anatel. E eu perguntava ao Presidente
hoje: se vamos dirigir ao Poder Executivo uma série
de indagações ou de recomendações, o que cabe à
Anatel?
À Anatel cabe cumprir as regulamentações. De
fato, a Anatel foi criada – e continua produzindo essa
evolução – numa cadeia toda furada. Mas a Anatel deu
seguimento a um processo que já estava em curso e
cabe à Anatel cumprir a regulamentação.
Penso que seria difícil cobrar da Anatel um processo de revisão do que lhe antecede. Mas, se isso
é complicado cobrar da Anatel, poderíamos propor à
Anatel – e acho que se trata do desdobramento da
problemática posicionada pelo Conselho – que o Conselho, junto à chamada à responsabilidade, fazer uma
proposta de lei e regulamentar de forma adequada essas matérias. E aí poderíamos pensar numa forma de
fazer isso semelhante ao que o Governo Federal fez na
época da privatização das telecomunicações, quando
o grande objetivo do Governo Federal era privatizar as
telecomunicações, com toda a decorrência, inclusive
satélites, privatizando e deixando o País, como levantou
aqui o Dr. Francisco Assis, ao desabrigo de satélites
essenciais para a segurança nacional, que têm que ser
utilizados serviços comprados de terceiros, inclusive
os satélites militares.
À época, em face da impossibilidade de fazer
lei geral, fez-se, primeiramente, a lei mínima, com
um patamar mínimo de organização. Daquilo que se
preparava e que ia se operar com a lei geral, se fez a
chamada lei mínima. Penso que poderíamos pensar
numa lei mínima que respondesse às questões essenciais, prioritariamente em relação ao DTH, ao MMDS
e a alguma coisa em relação ao cabo, como levantou
o Conselheiro Fernando. Acho que essa questão dos
49% merece ter uma cobertura mais adequada para
ter os efeitos que se pretendia. O Conselho precisa se
colocar nesse desaﬁo.
Pergunto se a Anatel não estaria disposta a, conjuntamente com o Conselho, aproveitando a sua experiência, aproveitando a expertise da Anatel, estabelecer
uma cooperação – não signiﬁca um compromisso – no
sentido de formularmos essa lei mínima, uma lei que
resolva algumas questões essenciais e emergenciais
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do DTH e do MMDS. Parece-me inviável, a curto prazo, termos uma lei de comunicação social eletrônica.
Seria complicado fazermos uma lei de comunicação
social eletrônica incluindo todas as suas modalidades
às vésperas da digitalização e quando a digitalização
da radiodifusão no sentido amplo – imagens de sons
e sonoras – está em curso, está em processo de deﬁnição. Fazer uma lei de comunicação social eletrônica
analógica realmente é um contra-senso.
Proponho ao Conselho e à Anatel, primeiro, que o
Conselho faça esse esforço, a curto prazo, até a próxima reunião, no sentido de pensar numa lei mínima da
comunicação social eletrônica voltada para o segmento, para esses problemas emergenciais do segmento
TV por assinatura. Para isso, precisamos contar com
a cooperação da Anatel no sentido de termos uma
formulação adequada.
Essa é a proposição que gostaria de deixar para o
Conselho. Gostaria que ele reconhecesse o balizamento
para uma reformulação da preposição, da minuta.
Segundo, sugiro que o Conselho assuma essa
tarefa de fazer a “formulação” de uma lei mínima. Para
isso, repito, precisa contar com a cooperação, com a
colaboração da Anatel.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao Conselheiro Daniel Herz.
Concedo a palavra ao Conselheiro Antonio Teles.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Esse resumo
do Conselheiro Daniel dá uma idéia da gravidade da
situação e da necessidade de que haja uma supervelocidade no tratamento da questão. Por exemplo, nós,
durante a discussão, tivemos aqui levantadas algumas
questões por mim ou por outros no sentido de que essas ameaças que hoje o DTH representa, tanto para
a TV aberta quanto para se ter o domínio geral dos
meios, pareciam um fantasma tão poderoso. Mas agora
estamos vendo que não é bem assim, que o nível de
licenciosidade e leniência dos poderes públicos, no Brasil, levou e leva atualmente a que tudo possa ser feito.
Tivemos aqui a declaração de que existe uma empresa de telecomunicação, uma empresa de telefonia que
exibe com a possibilidade de transmissão de conteúdo
jornalístico, inclusive. Isso é uma coisa que todos nós
sabemos que é proibida não por uma lei comum, mas
até pela Constituição. Essa empresa, na sua ousadia,
não tem o cuidado de evitar uma exibição, ainda que
sob o pretexto de que é apenas uma exibição técnica.
Ora, se é proibido pela Constituição...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – O que é
proibido?
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O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – A exibição
de conteúdo jornalístico.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Mas isso não
está passando na televisão?
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Por uma
companhia telefônica.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – A produção do
conteúdo não já está lá? Aquilo é um pequeno aparelho de televisão.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – No momento em que uma...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O grave no
telefone não é isso não. O grave no telefone é no momento em que ele começar a produzir...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Mas é
exatamente o que estou dizendo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Os programas
que já existem...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – O fato
de ela repetir não tem problema nenhum.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação social) – Sr. Presidente, uma rede de telecomunicações
que tenha uma televisão... jornalística.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – A produção do
seu programa próprio, esse é que é o problema.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, estou me referindo ao fato de que, na verdade,
essa empresa de telefonia está exibindo alguma coisa
que ela não só pode retransmitir de uma fonte legítima, como também pode fazer, a qualquer momento
que ela quiser.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Não é a mesma coisa. A distância é abissal. Entre você transmitir
um programa de uma televisão e fazer o seu programa de televisão... No primeiro, você é um aparelho de
televisão, travestido de celular; no outro você é uma
emissora de televisão.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Qual é a
garantia que tenho de que amanhã uma empresa como
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essa não estará simplesmente se sentindo autorizada
para produzir o seu próprio conteúdo e colocar?
O SR. MIGUEL CIPOLLA JÚNIOR (Engenheiro
com notório conhecimento na área de comunicação
social) – Vocês estão falando da mesma coisa.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Talvez
estejamos falando a mesma coisa. Talvez tenha sido
uma maneira de dizer. Vamos adiante, já é tarde, vamos encerrar logo.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Então, o
que estou veriﬁcando é que a ampliação desse debate
é fundamental, a complexidade dele é enorme, mas
queria pedir licença para fazer um alerta especíﬁco.
É que a ousadia dos atores nesse cenário é imensa.
Portanto, nada pode ser desprezado. Vários desses
autores caminharão para o fato consumado, que se
faz nos olhos e na face de grande parte das autoridades e cabe aos setores da sociedade posteriormente
apenas lamentar. Então, se fosse possível, ao mesmo
tempo em que nós, como membros do Conselho de
Comunicação Social do Congresso, assim como dos
outros órgãos todos, trabalhássemos profundamente na ampliação desse debate, ﬁzéssemos um apelo
aos órgãos que têm poder deﬁciente de fato, como é o
caso da Anatel e da Telcade, para que sejam evitados,
sob pena de responsabilidade desses órgãos os fatos
consumados que, a meu ver, estão encaminhados e
virão. Apenas esse alerta gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao Conselheiro Antônio Teles. Antes de passar para
a fase propositiva, vou dar a palavra aos nossos dois
convidados.
Dr. Antônio Teles, a idéia de trabalhar com fatos
consumados ou direitos adquiridos não encontra respaldo na experiência internacional. O fato mais óbvio
é a decisão da Federal Communication Commission,
em 1970, quando aprovou a crossownership rule, vedando o controle cumulativo em cada um dos 212 mercados a que para esse ﬁm dividiu o Estados Unidos:
de broadcast, que são sons e imagens ao público, em
geral, e newspaper, que é a imprensa escrita. Por essa
época, 256 jornais diários pertenciam a grupos que tinham estação de rádio, dos quais 160 também tinham
televisão. Entre eles, órgãos de enorme importância
nos Estados Unidos, como o Daily News, de Nova
Iorque, o Tribune, de Chicago, e, na capital, o Post e
o Washington Post. Boa parte dos 260 simplesmente
fechou, os outros foram vendidos; um ano depois não
havia mais nenhum; a Suprema Corte não aceitou uma
única alegação de fato consumado ou direito adquirido
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por considerar que o interesse público na regulamentação era mais evidente. Quem conhece isso muito
bem é o Murdoch, porque chegou aos Estados Unidos
em 87, a FCC começou a produzir uma série de temporal waevers* – perdões temporários, autorizações
temporárias – para tornar sem efeito esse tipo de uso.
E ele começou a acumular veículos. Dois senadores
americanos da Nova Inglaterra, Hollins e Kennedy, levaram ao congresso, e o congresso aprovou, em 87,
a proibição de que a FCC concedesse temporal waevers. E não valeu ao Dr. Murdoch a alegação de fato
consumado, nem de direito adquirido. Ele teve que
vender, em Nova Iorque, o New York Post, com 700
mil exemplares. Seis anos depois teve de recomprar,
porque seria problemático que o The New York Times
fosse o único jornal de Nova Iorque. Mas ele precisava ﬁcar em Nova Iorque com o canal cinco, que era a
Fox TV. Em Boston, ele preferiu ﬁcar com o Boston
Herald, maior jornal da Nova Inglaterra, com 250 mil
exemplares, e preferiu vender o canal 25. Passou um
ano e o Dr. Murdoch não vendeu o canal 25 porque
não apareceu comprador. Um ano e um dia, a Anatel
dos Estados Unidos, que é a FCC, enviou três interventores que chegaram e disseram: “Bom dia, somos
os novos interventores do canal 25, podem sair daqui”.
Colocaram para fora os diretores do Murdoch, ﬁcaram
gerindo o canal 25 e acabaram vendendo esse canal,
apesar de não serem donos, nem procuradores, a um
time de basquete chamado Boston Celtics.
A experiência internacional é rica em opor esse
interesse individual, empresarial e...
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – E V. Sª
admite que essa experiência se transﬁra...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Imagino que seja
uma boa referência, sobretudo porque a maior parte
das empresas vêm de lá, elas sabem que lá não teriam
guarida no Judiciário a essas pretensões.
Quero dizer, antes de acabar, que a visão que
tenho do Dr. Ara, não estendo à Anatel. Porque a opção da Anatel em relação à televisão por satélite foi a
pior de todas. A Anatel tinha duas alternativas, tecnicamente possíveis. A primeira, considerar que por ser
um meio novo, só poderia ser criado perante lei. Com
essa visão imagino que seja difícil de se concordar.
Num ambiente de inovação tecnológica permanente
fazer-se com que cada novo processo técnico para virar
um serviço dependa de lei no Congresso Nacional, um
Congresso com as disfunções brasileiras, que levam a
que as matérias sejam votadas de forma muito demorada, essa atitude de dizer que é serviço novo e tem
que vir de lei é uma atitude ruim para o País. A atitude
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que a Anatel adotou foi o contrário. Como não tem lei
e não precisa de lei nova, pode-se tudo. Na verdade,
não começou com a Anatel, sejamos justos, começou
com o Ministério das Comunicações, e a Anatel foi sua
seqüência natural. Mas ela poderia ter interrompido o
processo e não o fez. Minha crítica é aí.
Eu como advogado, Dr. Ara, sempre adotei uma
atitude, eu não peço ao juiz o que eu sendo juiz não
faria. Se tivesse na Anatel no ano de 97, quando criada, eu teria levantado minha voz para dizer: essa coisa
não pode permanecer como está. E por que não pode
permanecer? Admitir-se que um sistema de televisão
por satélite, por não ter lei, pode tudo é uma contradição técnica e, do ponto de vista da soberania do País,
um risco grande.
A experiência jurídica mostra esta analogia, Dr.
Francisco: quando se tem um instituto que funciona bem
e outro que é similar, usa-se o recurso de um com o
outro. Analogia e investigação extensiva. Usei aqui, na
última vez, a visão do transporte aéreo. O Brasil teve
um largo e bem regulado transporte marítimo. Até que
os aviões começaram a transportar carga. É a mesma
situação da tv por satélite. Alguém pode sustentar que,
por ser um serviço novo, não pode transportar carga
até o Congresso Nacional fazer uma lei para transporte
de carga de avião. Ninguém vai sustentar isso. Alguém
sustentará que, por não haver lei regulando transporte
de carga por avião, não tenha lei nenhuma e as companhias de aviação possam tudo? Também não vai.
Qual foi a regra? Aplica-se a lei do transporte marítimo
ao transporte aéreo. Toda vez que se falar em navio
está-se falando em avião. Salvo uma pequena variável
técnica em dois ou três artigos, no ﬁm é a mesma lei
que se aplica. É evidente, dada a proximidade entre
tevê a cabo e tevê por satélite, que o único comportamento aceitável do Ministério das Comunicações e,
depois, da Anatel era fazer incidir sobre o meio novo
que surgia, que era a tevê por satélite, todas as limitações operacionais e institucionais da tevê a cabo. Não
tem nenhum sentido. Um telespectador não saberá, ao
olhar a tela da televisão, se a transmissão é a cabo ou
satélite. O cabo tem um conjunto severo de limitações
e de garantias institucionais. A um outro meio, que é
exatamente igual, não se aplica essa limitação? É
evidente que tinha que ser aplicado à tevê por satélite as mesmas limitações da tevê a cabo. Posso estar
enganado mas, no que depender de mim, o Conselho
vai encaminhar – penso que é a visão comum – e nós
vamos externar esse ponto de vista, pedindo à Anatel
que faça aplicar imediatamente esse entendimento, com
todas as conseqüências que poderão daí advir.
Era isso o que gostaria de dizer. Temos uma parte deliberativa no ﬁm da reunião, mas não quero en-
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cerrar essa parte sem colocar a palavra à disposição
dos nossos convidados. Antes, pergunto se alguém da
sociedade civil quer usar da palavra. (Pausa.)
Não havendo quem queira, passo a palavra, para
seus últimos comentários, Dr. Francisco Araújo Lima.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Realmente, não sei se o senhor continuará à frente do próximo
Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Já disse que
não vou continuar.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Mas era
uma coisa pela qual eu torceria muito, Sr. Presidente,
pela a maneira democrática com que sempre conduziu os debates e, inclusive, dando oportunidade para
a sociedade civil, mesmo aquela que não está apontada para compor o Conselho. Acho que participei ou
estive presente em 90% das reuniões do Conselho e
lamento profundamente que percamos uma condução tão democrática. Concordo com o meu xará – se
o Conselheiro Francisco me permite – que o senhor
não leva nada e traz sempre muita contribuição sempre para os debates. É uma injustiça falar que o senhor
leva alguma coisa, o senhor traz muito.
Sobre os nossos debates aqui, o Fernando mencionou o serviço de STFC, de telefonia ﬁxa por par trançado, que está levando um serviço igual ao de cabo. O
pessoal da Brasil Telecom esteve aqui apresentando
o BR-Turbo, e conhecemos a inovação. Realmente,
é um meio perfeito para prestar também serviço de
comunicação.
Sr. Presidente, gostaria de fazer um reparo cronológico. O serviço de DTH é anterior ao cabo, pelo
menos na maioria das cidades do Brasil. Por exemplo,
a TV Globo, começou o serviço pago de televisão por
Globosat em 1992. Eu era cliente em 1993 ,ﬁz a assinatura, mas não existia cabo ainda.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Mas a concessão foi em 1996.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Por aquele
histórico que mencionei aqui no início, o serviço já existia, mas só em 1996 é que foi regularizado, do ponto
de vista de prestação. O MTV já era também...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Mas há
uma ironia, Dr. Francisco. Conquanto não tivesse sido
regularizado, não houve afronta à lei nesse primeiro
momento, porque foi deferido a empresas nacionais.
Em 1996, quando foram expedidas as portarias, dando ao grupo Abril e o grupo Globo, não nessa ordem,
conquanto estivessem nascendo ali, a concessão foi
deferida a grupos nacionais e não se rompeu a regra
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do limite de pelo menos 51%. Essa regra só foi vedada
ao tempo da Anatel, salvo engano, quando os primeiros grupos multinacionais chegaram.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA– Ah! Entendido.
Peço ao Conselheiro Daniel Koslowsky Herz e
ao Conselheiro Antônio de Pádua Teles, que estão
redigindo, seja o documento ﬁnal... Precisamos prestar muita atenção ao fato... Eu participei de todos os
debates da Emenda relativa ao art. 222 (Título VIII,
Capítulo V), que trata de comunicação social e deﬁne
como comunicação social as empresas jornalísticas
e de radiodifusão de sons e imagens. Acho que hoje
não existe na Constituição uma deﬁnição de comunicação social. Ou bem se aplica a tudo (ao celular...)
ou bem não se aplica a nada. Por que aplicar ao DTH
e não aplicar ao celular se os dois estão fazendo a
mesma coisa? As empresas de DTH no Brasil, nem a
Sky nem a Direct TV, não produzem um milímetro de
conteúdo aqui. Elas funcionam exatamente como as
empresas de celular.
Conselheiro Daniel, não há nenhuma empresa,
nem a Sky nem a Direct TV, que tenha estúdio, ou faça
gravação, ou ponha programa no ar. Então, é a mesma
coisa. Lembro, Conselheiro Teles, que a propaganda
está muito intensa tanto da OI como da Vivo. Pareceme que não há ilegalidade no que estão oferecendo
porque formalizaram um contrato com a Rede Bandeirantes, tanto com a Band Sport e a Band News como a
TV Aberta, por meio do celular. Não podemos levantar
aqui dúvidas sobre o contrato, porque está publicado.
A publicidade em toda a imprensa do Brasil, na mídia
brasileira, diz que essas duas empresas vão oferecer
os três canais, dois dos quais só eram oferecidos por
meio de cabo, MMDS, DTH e Direct TV. Então, acredito que realmente o celular está incorporado. Se for
comunicação social DTH, porque pela Constituição
não o é. A Constituição fala em meios eletrônicos independentemente da tecnologia, ou seja, analógico ou
digital. Não entra em mérito, se DTH é isso, se cabo é
aquilo. Então, como não há deﬁnição do que é comunicação social além de jornal, revista, televisão aberta e rádio, acho que o Conselho nessa moção tem de
dar muito destaque à necessidade de se deﬁnir o que
é comunicação social no País, para, quando vier a regulamentação sobre conteúdo, saber o que os meios
de comunicação social terão de respeitar no tocante
a conteúdo produzido no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO (Representante da sociedade civil) – Dr. Francisco
Araújo Lima, V. Sª permite-me um aparte?
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Na verdade, volto a repetir, eu não me referi a um
momento em que a telefonia está repetindo uma legítima geradora de conteúdo jornalístico. Eu me referi ao
fato de que a virtualidade está colocada. Portanto, nesse
cipoal de portarias, de decretos, de regulamentos, etc.
pode haver enorme negligência, enorme leniência.
Nesse caso, Dr. Francisco, com todo o respeito,
tudo é possível. E o meu cuidado e o meu alerta é no
sentido de que se ﬁque atento a essa leniência que até
então permaneceu com relação a esses episódios.
O SR. FRANCISCO ARAÚJO LIMA – Entendi.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao Conselheiro Antônio Teles.
Vou conceder a palavra Ao Dr. Ara Apkar, que está
numa posição privilegiada, pois não poderá ser contestado por nenhum de nós, porque, após a fala dele,
daremos imediatamente início à fase deliberativa.
Com muito prazer para o Conselho, com a palavra o Dr. Ara Apkar Minassian.
O SR. ARA APKAR MINASSIAN – Muito obrigado. Não vou abusar dessa oportunidade.
Primeiro, a Anatel zela pela legislação. Essa preocupação que o Conselho está trazendo, apesar de
que num primeiro momento o Conselho, assim como
algumas empresas, tenha se mostrado bastante apreensivo em relação ao regulamento do serviço de comunicação multimídia... O objetivo era exatamente o
de proteger a radiodifusão e o serviço de TV por assinatura, tanto que imediatamente saiu uma súmula em
que se deixa claro que em nenhum momento esse serviço pode se confundir com serviços de radiodifusão,
serviço de TV por assinatura e serviço de telefone ﬁxo
comutado, que é um serviço público. Estamos atentos
a isso. Para nós é até bastante gratiﬁcante ver que o
Conselho de Comunicação Social, cada um dentro da
sua ótica, também está preocupado, e vocês podem,
se, em algum momento, algum membro do Conselho
veriﬁcar que, ao arrepio da lei, está sendo feita alguma coisa, por favor, convocar a Anatel para vir aqui.
Não precisam nem convocar; peço que vocês mandem
direto para mim, que terei obrigação de, na próxima
reunião, trazer uma posição para vocês e dizer o que
ﬁzemos. Estamos atentos a isso. Eu não gostaria que
qualquer Conselheiro saísse daqui com dúvida, dizendo
que estamos aproveitando brechas da lei para tentar
permitir certas coisas. Estamos atentos à evolução
tecnológica, mas ela não pode, em momento algum,
permitir que se veiculem serviços que são concedidos, como a radiodifusão. A própria lei do cabo diz
que o serviço é concessão, sob ótica privada, mas é
uma concessão. Estamos tomando muita cautela em
relação a isso e estamos atentos, pois sabemos que
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estamos tendo uma evolução, porém vamos ter que
acompanhar, e isso vai ser objeto de vários debates,
inclusive, na Agência.
Quanto à questão da regulamentação, ﬁco, por
um lado, também satisfeito por veriﬁcar que o Conselho
hoje está bastante preocupado em relação aos serviços
de TV por assinatura. Na Agência, estamos trabalhando para veriﬁcar quais as alternativas de que podemos
dispor à luz da regulamentação vigente para tratar com
esses dois serviços. Já tivemos um entendimento prévio
no Conselho da Anatel e pretendemos, já no ano de
2005, tratar dessa questão com maior carinho, o que
vai merecer muita atenção de nossa parte.
Na realidade, o que vemos aqui é que existe
uma convergência de posições. Há algumas coisas
com as quais não posso dizer que não concordo, mas
penso que está havendo uma interpretação errônea
da legislação, e não estou aqui querendo aproveitar
o momento.
Mais uma vez, para encerrar, quero me colocar
à disposição do Conselho. Da mesma forma que estivemos aqui em outras ocasiões, por favor, na primeira
dúvida de qualquer membro, basta ligar que teremos
todo o prazer em conversar, anotar as dúvidas, tentar
trazer até os questionamentos jurídicos que estão embasando algumas ações. Não queremos, em momento
algum, aproveitar de uma situação para gerar um fato
consumado. Qualquer Conselheiro jamais poderá ter
esta preocupação, porque, se em algum momento a
Anatel tivesse agido ao arrepio da lei, teríamos tido
várias liminares questionando a Agência. Se isso não
aconteceu, é sinal de que estamos cumprindo literalmente a legislação, e isso, para o Conselho como um
todo, é uma garantia de que estamos observando as
regras vigentes. Agora, sabemos, e aﬁrmamos isso
em várias oportunidades, aqui e em outros fóruns,
e continuamos ratiﬁcando, sabemos que, por razões
que independeram da nossa vontade, este é o único
serviço que tratou por tecnologia.
Penso que não deveríamos falar em cabo, em
MMDS, em nada, mas uma coisa é certa: as conquistas sociais são conquistas sociais que estão dentro da
lei de TV a cabo, e deveríamos falar, sim, em serviço
de TV por assinatura.
Veremos como tratar esse assunto dentro da regulamentação, mas eu não gostaria, em nenhum momento, de tentar tratar esse serviço de forma marginal.
Não consigo ver, à luz da evolução, como tratar tanto
o serviço de tevê por assinatura como da radiodifusão
totalmente separados.
Amanhã haverá um debate riquíssimo. Na realidade, o assunto que está sendo discutido hoje terá
reﬂexos no debate de amanhã porque, na discussão
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da Lei do Audiovisual, novamente se vai entrar no
conteúdo. Permitam-me. Não estou simplesmente me
esquivando, em hipótese alguma, mas essa questão
será tratada pela Lei do Audiovisual, e é inevitável que,
em determinado momento, haja uma conscientização.
Como estamos falando em conteúdo, o assunto será
levado para a Lei de Comunicação Eletrônica ou para
o Serviço de Comunicação Social, se for tratado apenas como audiovisual.
Veriﬁquem que existem várias correntes e, em
nenhuma hipótese, podemos simplesmente nos arvorar
e tentar partir para uma vertente e esquecer a outra.
Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, aparentemente estou me esquivando, mas considero que o tipo de
debate que o Conselho está promovendo é de extrema
importância. Vocês podem ter certeza de que temos
acompanhado o que o Conselho tem colocado e veriﬁcado o que é possível internalizar. Nada aqui ﬁca ao
vento, e vamos deixar passar. Vocês podem ter certeza
de que não é essa a posição adotada.
Apenas para encerrar, há uma falácia muito grande. As pessoas estão tentando interpretar o que a Anatel pretende fazer em relação às observações que o
próprio Conselho fez. Por favor, já disse para os Conselheiros e repetirei para todos ouvirem que a posição
do Conselho de Comunicação Social será levada em
conta. Estamos concluindo hoje a nossa avaliação.
Procuramos reﬂetir ﬁelmente as observações feitas
pela sociedade, organismos, órgãos, entidades e mais
as que vocês apresentaram. Essas observações são
parte integrante de uma matéria que já encaminhamos
para nossa procuradoria, as quais enviaremos para o
Conselho. A posição do Conselho de Comunicação
Social vai ﬁcar muito clara, e o Conselho da Anatel,
à luz de todas as informações postas na mesa, terá
que deliberar.
Quero apenas tranqüilizá-los. Simplesmente não
temos o direito de emitir qualquer tipo de informação.
Qualquer um tem o direito de acessar o processo. Quem
o ﬁzer verá que nele consta tudo que foi colocado assim como a correspondência que o Presidente desta
Casa encaminhou à agência, a qual capeia a parte integrante desta análise. Quero dar essa tranqüilizar ao
Conselho e pedir que não deixem de contribuir.
Pretendemos ir além. Por exemplo, amanhã será
publicado um documento na linha da tevê por assinatura, pelo qual vocês verão que, em termos de qualidade e direitos do cidadão, já estamos dando tratamento uniforme ao três serviços. Vou capear para uma
correspondência para evitar que amanhã ou depois
alguém diga que o Conselho não tomou conhecimento. Anteciparei a informação para o Conselho porque
nosso objetivo sempre é posicioná-lo.
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Queremos sempre a contribuição da sociedade
porque somos movidos por elas. Se este Conselho não
se manifestar, é sinal de que ele não tem manifestação.
Conclamo todos a que se manifestem.
Exatamente para forçar isso, nesta semana encaminharei para o Conselho, que peço seja disseminado,
inclusive, no Estado de cada um. Queremos receber
contribuições. Se a Anatel já tivesse idéias pré-concebidas, deixaríamos simplesmente passar de forma
despercebida. Não. Queremos que a sociedade opine.
Mais uma vez peço isso e agradeço a atenção.
Se, em algum momento, não fomos muito claros,
coloco-me à disposição tanto do Conselheiro Daniel
Herz como dos membros que elaborarão o relatório
para que possamos elucidar qualquer tipo de informação que seja necessária.
Quanto à sua colocação, Conselheiro Teles, vi
alguns números sobre Banda C no Ministério. Vou
procurar me informar. Se houver, pretendo encaminhar isso para vocês formalmente e trazer os dados,
caso existam.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Dr. Ara, se for
possível que a comunicação seja feita por meio eletrônico, isso nos proporcionaria uma facilidade a mais.
Dr. Marcos, tão logo chegue a correspondência,
repasse-a, por meio eletrônico, a todos os Srs. Conselheiros.
Em nome do Conselho, manifesto alegria em ver
o nosso Conselheiro José Fogaça eleito em um processo democrático, submetendo-se à vontade das urnas.
Para nós todos, esse é motivo de alegria.
Lembro aos senhores que, amanhã, às 14h, haverá reunião da Comissão da Ancinav.
Temos um problema. Eu havia programado para
a reunião de dezembro, presumidamente a última, um
debate sobre o álcool nos meios de comunicação. As
solicitações vêem se acumulando sobre isso. Minha
esperança era a de aprovarmos hoje esse parecer.
Seria o último debate do ano. E eu tinha pedido ao Dr.
Marcos que consultasse o Conar e alguém do lado
dos fabricantes de bebidas, para que o debate seja
equilibrado. Já temos o nome de quem falará mal.
Precisamos de alguém que fale bem e do Conar para
sabermos como se faz a comunicação. É importante
o tema. Estamos conversando há quase cinco horas.
Temo que não reste tempo, na próxima reunião, para
discutirmos o parecer e fazer o debate sobre o álcool.
Então, o mais sensato talvez seja reservamos a reunião apenas para deliberação do relatório. A reunião
será no dia 6 de dezembro. Tenho a sensação – e
penso ser compartilhada – de que o tempo não será
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suﬁciente. O assunto carrega muita emoção. Penso
que não votaremos em meia hora e que não restarão
duas ou três horas para o debate. Então, vou me comunicar com as pessoas para convertê-lo no primeiro
debate sobre o álcool.
Há alguma outra sugestão?
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – A
proposição de seqüência desse tema seria a seguinte:
no prazo de uma semana, nós nos comprometeríamos
em fazer uma reformulação da minuta, considerando
todos esses aspectos; abrir-se-ia um prazo de três dias
úteis para eventuais emendas e mais três dias para
o posicionamento dos Conselheiros. Se pudéssemos
concluir essa votação com...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Não há todos esses prazos. Penso que é mais tranqüilo... Você tentará
chegar ao relatório pelo meio mais democrático que
quiser, mas, depois que ele for feito, ele será enviado
aos Conselheiros. E, na próxima reunião, faremos a
leitura de seu parecer e facultaremos a palavra. Esse
tema merece uma reunião a mais. Que dia é hoje?
Hoje é dia 8. Faltam 28 dias. Esse é o prazo para V.
Sª redigi-lo. Ainda vai conversar com o Dr. Antônio de
Pádua Teles de Carvalho* e com Fernando Bittencourt,
vai nos consultar, e vamos refazer o relatório. Penso
que isso vai permitir que, em 20 dias, a tenhamos o
texto. Depois, remeteremos para os conselheiros o
texto ﬁnal, com antecedência mínima de uma semana.
No dia 6, nós nos reunimos para V. Sª fazer a leitura
do relatório.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – Proponho fazermos uma reunião extraordinária, porque,
se deixarmos para concluir esse debate em dezembro,
simplesmente vamos nos ausentar do processo que
está em curso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O processo
nem começou. Estive com o Ministro da Justiça. E o
processo nem começou, nem chegou lá ainda o processo. A estimativa é de que demore um ano.
A proposta é a seguinte: se o parecer ﬁca pronto
num momento que permita enviá-lo aos Srs. conselheiros com um prazo mínimo para reﬂexão, fazemos uma
reunião extraordinária no ﬁm de novembro e reservamos uma reunião em dezembro – que não seria no dia
6, mas no dia 13 –, para fazer a da bebida.
Se, entretanto, se frustrar esse episódio, e não
aprontarmos isso com prazo suﬁcientemente tranqüilo
para fazer a distribuição com uma semana de ante-

Sexta-feira 10

42099

cedência, fazemos a reunião no dia 6. A reunião será
extraordinária ou ordinária, dependendo de V. Sª.
Concedo a palavra o conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
(Representante das empresas de rádio) – Recebi uma
informação de que, na primeira semana de dezembro,
está prevista uma audiência pública, inclusive com a
participação do Ministro Humberto Costa, exatamente sobre o problema do álcool nos meios de comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – É uma excelente
notícia, e vou entrar em contato com o Ministro Humberto Costa para eventualmente fazermos juntos. Vou
entrar em contato.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
(Representante das empresas de rádio) – E quem sabe
o Conselho possa até se fazer representar nessa audiência pública?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Vou conversar
com o Ministro. A data ﬁca em aberto. Sabemos quais
são as pautas possíveis. Fico à espera de Daniel Koslowsky Herz para marcarmos ou uma extraordinária ou
a extraordinária de dezembro.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria proﬁssional dos jornalistas) – A idéia
de a próxima reunião do Conselho ter a possibilidade
de ser no início de dezembro é de que trabalhássemos
no sentido daquilo que foi apelidado aqui, num primeiro
momento, de lei mínima; ou seja, uma lei mínima que
tratasse de três pontos, dos aspectos emergenciais e
essenciais: DTH, MMDS e conﬁguração da comunicação social eletrônica, fazendo a interpretação constitucional e os desdobramentos correspondentes.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – A proposta
é atraente. Sugiro que votemos na reunião de dezembro por uma razão simples: até lá, teremos consciência se o novo Conselho já foi eleito, de quando será a
posse. Se não houver nenhuma indicação da posse
do novo Conselho, vamos nos aventurar nesse trabalho. Mas se, na reunião de dezembro, já soubermos
que, vai haver uma nova posse, esse trabalho – V. Exª
certamente continuará no Conselho – vai ﬁcar para o
próximo Conselho.
DOCUMENTO PERTINENTE À 11ª REUNIÃO (ORDINÁRIA), DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 08
DE NOVEMBRO DE 2004, A SER PUBLICADO JUNTAMENTE COM A ATA NO DIÁRIO
DO SENADO FEDERAL:
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Sugiro que
deliberemos sobre esse assunto na próxima reunião,
já informados do prazo que teremos.
De qualquer forma, Daniel, nada faríamos entre hoje e a reunião próxima em que vamos votar o
relatório.
A próxima reunião será dia 6, a menos que haja
consenso em torno de um relatório e se o relatório
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puder ser entregue aos Srs. conselheiros com pelo
menos uma semana de antecedência em condição de
podermos fazer um debate informado.
Amanhã, às 14 horas, discutiremos o projeto da
Ancinav.
Alguém mais deseja usar da palavra? (Pausa.)
Não havendo quem queira se manifestar, declaro
encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 18h30min.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
(52ª LEGISLATURA)
BAHIA
PFL
PFL
PFL

Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
César Borges

RIO DE JANEIRO
PT
PL
PMDB

Roberto Saturnino
Marcelo Crivella
Sérgio Cabral

PMDB
PFL
PFL

João Alberto Souza
Edison Lobão
Roseana Sarney

PMDB
PT
PTB

Luiz Otávio
Ana Júlia Carepa
Duciomar Costa

PFL
PFL
PSDB

José Jorge
Marco Maciel
Sérgio Guerra

PT
PT
PFL

Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
Romeu Tuma

PL
PSDB
PMDB

Aelton Freitas
Eduardo Azeredo
Hélio Costa

PMDB
PFL
PSDB

Maguito Vilela
Demóstenes Torres
Lúcia Vânia

PSDB
PFL
PT

Antero Paes de Barros
Jonas Pinheiro
Serys Slhessarenko

MARANHÃO

PARÁ

PERNAMBUCO

SÃO PAULO

MINAS GERAIS

GOIÁS

MATO GROSSO

RIO GRANDE DO SUL
PMDB
PT
PTB

Pedro Simon
Paulo Paim
Sérgio Zambiasi

PSDB
PPS
PSDB

Luis Pontes
Patrícia Saboya Gomes
Tasso Jereissati

PMDB
PFL
PMDB

Ney Suassuna
Efraim Morais
José Maranhão

CEARÁ

PARAÍBA

ESPÍRITO SANTO
PPS
PMDB
PL

João Batista Motta
Gerson Camata
Magno Malta

PMDB

Alberto Silva

PIAUÍ

PFL
PMDB

Heráclito Fortes
Mão Santa

PTB
PMDB
PFL

Fernando Bezerra
Garibaldi Alves Filho
José Agripino

PFL
PT
PSDB

Jorge Bornhausen
Ideli Salvatti
Leonel Pavan

S/Partido
PMDB
PSDB

Heloísa Helena
Renan Calheiros
Teotônio Vilela Filho

PFL
PDT
PSB

Maria do Carmo Alves
Almeida Lima
Antonio Carlos Valadares

PMDB
PSDB
PDT

Gilberto Mestrinho
Arthur Virgílio
Jefferson Peres

PSDB
PT
PDT

Alvaro Dias
Flávio Arns

PT
PSB
PT

Tião Viana
Geraldo Mesquita Júnior
Sibá Machado

PDT
PT
PMDB

Juvêncio da Fonseca
Delcídio Amaral
Ramez Tebet

PMDB
PT
PFL

Valmir Amaral
Cristovam Buarque
Paulo Octávio

PSDB
PFL
PMDB

Eduardo Siqueira Campos
João Ribeiro
Leomar Quintanilha

PMDB
PSB
PMDB

José Sarney
João Capiberibe
Papaléo Paes

PMDB
PT
PMDB

Mário Calixto
Fátima Cleide
Valdir Raupp

PPS
PDT
PMDB

Mozarildo Cavalcanti
Augusto Botelho
Romero Jucá

RIO GRANDE DO NORTE

SANTA CATARINA

ALAGOAS

SERGIPE

AMAZONAS

PARANÁ

Osmar Dias
ACRE

MATO GROSSO DO SUL

DISTRITO FEDERAL

TOCANTINS

AMAPÁ

RONDÔNIA

RORAIMA

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aloizio Mercadante
1. Ideli Salvatti
Ana Júlia Carepa
2. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
3. Serys Slhessarenko
Delcídio Amaral
4. Duciomar Costa
Roberto Saturnino
5. Magno Malta
Antonio Carlos Valadares
6. Aelton Freitas
Geraldo Mesquita Júnior
7. (vago)
Fernando Bezerra
8. (vago)
PMDB
Ramez Tebet
1. Hélio Costa
Mão Santa
2. Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
3. Valmir Amaral
Romero Jucá
4. Gerson Camata*
João Alberto Souza
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
Valdir Raupp
7. Maguito Vilela
PFL
César Borges
1. Antonio Carlos Magalhães
Efraim Morais
2. Demóstenes Torres
Jonas Pinheiro
3. João Ribeiro
Jorge Bornhausen
4. José Agripino
Paulo Octavio
5. José Jorge
Rodolpho Tourinho
6. Marco Maciel
PSDB
Antero Paes de Barros
1. Arthur Virgílio
Sérgio Guerra
2. Álvaro Dias
Eduardo Azeredo
3. Lúcia Vânia
Tasso Jereissati
4. Leonel Pavan
PDT
Almeida Lima
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL -DF)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
2. Ideli Salvatti
PMDB
Garibaldi Alves Filho
1. Mão Santa
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
PFL
Paulo Octavio
1.
João Ribeiro
2. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Eduardo Azeredo
*Vaga cedida ao PPS.
Atualizada em 30.10.2003

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT - PA)
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Julia Carepa
1. Delcídio Amaral.
Aelton Freitas
2. Magno Malta
PMDB
Luiz Otávio
1. Hélio Costa
Sérgio Cabral
2. Gerson Camata**
PFL
Rodolpho Tourinho
1. Efraim Morais
João Ribeiro
2. Almeida Lima (PDT)*
PSDB
Sérgio Guerra
1.Eduardo Azeredo
*Vaga cedida pelo PFL
**Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 15.08.2003.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO
DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS TEMPORÁRIA
(09 titulares e 09 suplentes)
Presidente: Senador César Borges (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB - RN)
Relator: Senador Ney Suassuna
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. Eduardo Suplicy.
Fernando Bezerra
2. Aelton Freitas
Delcídio Amaral
3. Antonio Carlos Valadares
PMDB
Ney Suassuna
1. Valdir Raupp
Pedro Simon
2. Gerson Camata*
PFL
César Borges
1. Jonas Pinheiro
Paulo Octávio
2. José Jorge
PSDB
Sérgio Guerra
1.Lúcia Vânia
PDT - PPS
(vago)
(vago)
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB - RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Delcídio Amaral.
Fernando Bezerra
2. Serys Slhessarenko
PMDB
Ney Suassuna
1. Garibaldi Alves Filho
Romero Jucá
2. Luiz Otávio
PFL
Jonas Pinheiro
1. Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
2. Paulo Octávio
PSDB
Lúcia Vânia
1.Leonel Pavan

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

2)

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(29 titulares e 29 suplentes)

Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1. Delcídio Amaral
Eurípedes Camargo
2. Fernando Bezerra
Fátima Cleide
3. Tião Viana
Flávio Arns
4. Antonio Carlos Valadares
Sibá Machado
5. Duciomar Costa
(vago)
6. (vago)
Aelton Freitas
7. Serys Slhessarenko
Geraldo Mesquita Júnior
8. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
Leomar Quintanilha
2. Hélio Costa
Maguito Vilela
3. Ramez Tebet
Sérgio Cabral
4. José Maranhão
Ney Suassuna
5. Pedro Simon
Amir Lando
6. Romero Jucá
Papaléo Paes*
7. Gerson Camata**
PFL
Edison Lobão
1. Antonio Carlos Magalhães
Jonas Pinheiro
2. César Borges
José Agripino
3. Demóstenes Torres
Paulo Octávio
4. Efraim Morais
Maria do Carmo Alves
5. Jorge Bornhausen
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Lúcia Vânia
2. Tasso Jereissati
João Tenório
3. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
4. Sérgio Guerra
Reginaldo Duarte
5. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
Juvêncio da Fonseca
2. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Reuniões: Quintas - Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA)
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.(vago)
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Amir Lando
1. (vago)
Juvêncio da Fonseca*
2. (vago)
PFL
Roseana Sarney
1. (vago)
PSDB
Lúcia Vânia
1. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. (vago)
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 10.09.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. (vago)
Aelton Freitas
2. (vago)
PMDB
Sérgio Cabral
1. (vago)
(vago)
2. (vago)
PFL
Leomar Quintanilha*
1. (vago)
PSDB
Antero Paes de Barros
1. (vago)
PDT
(vago)
1. (vago)
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Flávio Arns
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Ney Suassuna
1. (vago)
Garibaldi Alves Filho
2. (vago)
PFL
Jonas Pinheiro
1. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. (vago)
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. (vago)
Papaléo Paes*
2. (vago)
PFL
Maria do Carmo Alves
1. (vago)
PSDB
Reginaldo Duarte
1. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 17.09.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)
Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
2. Ana Júlia Carepa
Tião Viana
3. Sibá Machado
Antonio Carlos Valadares
4. Duciomar Costa
Magno Malta
5. Geraldo Mesquita Júnior
Fernando Bezerra
6. João Capiberibe
Marcelo Crivella
7. Aelton Freitas
PMDB
Amir Lando
1. Ney Suassuna
Garibaldi Alves Filho
2. Luiz Otávio
José Maranhão
3. Ramez Tebet
Renan Calheiros
4. João Alberto Souza
Romero Jucá
5. Maguito Vilela
Pedro Simon
6. Sérgio Cabral
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Paulo Octávio
César Borges
2. João Ribeiro
Demóstenes Torres
3. Jorge Bornhausen
Edison Lobão
4. Efraim Morais
José Jorge
5. Rodolpho Tourinho

Álvaro Dias
Tasso Jereissati
Arthur Virgílio
Jefferson Péres
Mozarildo Cavalcanti
Atualizada em 10.12.2003

PSDB
1. Antero Paes de Barros
2. Eduardo Azeredo
3. Leonel Pavan
PDT
1. Almeida Lima
PPS
1. Patrícia Saboya Gomes

Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas - Feiras às 10:00 horas. - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS
COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO
(7 titulares e 7suplentes)
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7suplentes)
Presidente: Senador Tasso Jereissati
Vice-Presidente: Pedro Simon
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres
TITULARES
Pedro Simon
Garibaldi Alves Filho
Demóstenes Torres
César Borges
Serys Slhessarenko
Tasso Jereissati
Magno Malta
Atualizada em 02.09.03

SUPLENTES
PMDB
1. João Alberto Souza
2. Papaléo Paes
PFL
1. Efraim Morais
2. João Ribeiro
PT
1. Sibá Machado
PSDB
1. Leonel Pavan
OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL)
1. Fernando Bezerra

Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Fátima Cleide
1. Tião Viana
Flávio Arns
2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
4. (vago)
Duciomar Costa
5. (vago)
Aelton Freitas
6. (vago)
(vaga cedida ao PMDB)
7. (vago)
Heloísa Helena
8. (vago)
PMDB
Hélio Costa
1. Mão Santa
Maguito Vilela
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Papaléo Paes
Gerson Camata*
4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral
5. Romero Jucá
José Maranhão
6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Demóstenes Torres
1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen
2. Jonas Pinheiro
José Jorge
3. José Agripino
Efraim Morais
4. Marco Maciel
Maria do Carmo Alves
5. Paulo Octavio
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Sérgio Guerra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. João Tenório
Antero Paes de Barros
4. Lúcia Vânia
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Péres
Almeida Lima
2. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças - Feiras às 11:30 horas - Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. (vago)
Fátima Cleide
2. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
3. Papaléo Paes*
PMDB
Hélio Costa
1. Gerson Camata***
Sérgio Cabral
2. Juvêncio da Fonseca**
(vago)
3. Luiz Otávio
PFL
Roseana Sarney
1 Paulo Octavio
Demóstenes Torres
2. José Agripino
Edison Lobão
3. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Reginaldo Duarte
PDT
Almeida Lima
2. (vago)
* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
**Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
*** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PERMANENTE
9 (nove) titulares
9 (nove) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
PRESIDENTE: SENADOR NEY SUASSUNA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

IDELI SALVATTI-PT
SIBÁ MACHADO

SC-2171/72
AC-2184/88
ANTONIO CARLOS VALADARES-PSB SE-2201/04
MG-4018/4621
AELTON FREITAS-PL
DUCIOMAR COSTA-PTB
PA-2342/43
PMDB
NEY SUASSUNA
PB-4345/46
LUIZ OTAVIO
PA-3050/1026
GERSON CAMATA
ES-1403/3256
JOÃO ALBERTO SOUZA
MA-1411/4073
PFL
CÉSAR BORGES
BA-2212/13
EFRAIM MORAIS
PB-2421/22
JOAO RIBEIRO
TO-2163/64
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
BA-2191/92
PSDB
ARTHUR VIRGILIO
AM-1201/1301
MT-1248/1348
ANTERO PAES DE BARROS
PDT
OSMAR DIAS
PR-2124/5
PPS
MOZARILDO CAVALCANTI
RR-1160/1162
REUNIÕES: QUARTA-FEIRA, ÀS 11:30 HORAS
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Fax 311-1060

1-ANA JÚLIA CAREPA-PT
2–DELCÍDIO AMARAL-PT
3-GERALDO MESQUITA JUNIOR-PSB

PA-2104/10
MS-2451/55
AC-1078/1278

1-VALMIR AMARAL
2-ROMERO JUCÁ

DF-1961/62
RR-2112/13

1-JORGE BORNHAUSEN
2- PAULO OCTAVIO

SC-4206/07
DF-2011/19

1-LEONEL PAVAN

SC-4041/4014

1-ALMEIDA LIMA

SE-1312/1427

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
Email: jcarvalho@senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 26-03-04

5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT -PA)
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB - DF)
TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.Aelton Freitas
Delcídio Amaral
2.Duciomar Costa
PMDB
Valmir Amaral
1. Romero Jucá
PFL
Leomar Quintanilha*
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Antero Paes de Barros
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL -PB)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
2.Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Gerson Camata*
1. Luiz Otávio
PFL
Efraim Morais
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Arthur Virgílio
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo
2. (vago)
Magno Malta
3. (vago)
Aelton Freitas
4. (vago)
(vago)
5. (vago)
PMDB
Leomar Quintanilha
1. Renan Calheiros
Ney Suassuna
2. Amir Lando
José Maranhão
3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral
4. Romero Jucá
Garibaldi Alves Filho
5. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Demóstenes Torres
Efraim Morais
2. Jonas Pinheiro
Maria do Carmo Alves
3. (vago)
Rodolpho Tourinho
4. Roseana Sarney
PSDB
(vago)
1. Lúcia Vânia
(vago)
2. (vago)
Reginaldo Duarte
3. Antero Paes de Barros
PDT
Jefferson Péres
1. Almeida Lima
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 05.11.2003
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E - Mail: mariadul@senado.br

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Flávio Arns
Heloísa Helena
2. Fátima Cleide
João Capiberibe
3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella
4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra
5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)
Sibá Machado (por cessão do PMDB)
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Pedro Simon
João Alberto Souza
2. Ramez Tebet
Luiz Otávio
3. Valdir Raupp
Hélio Costa
4. (vago)
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Edison Lobão
João Ribeiro
2. Maria do Carmo Alves
José Agripino
3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel
4. Roseana Sarney
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo
2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia
3. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
1. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 23.10.03

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Marcelo Crivella
Vice-Presidente: Senador João Capiberibe
Relator: Senador Rodolpho Tourinho
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Marcelo Crivella
1. Duciomar Costa
João Capiberibe
2. Aelton Freitas
PMDB
Hélio Costa
1. Ramez Tebet
Luiz Otávio
2. Juvêncio da Fonseca*
PFL
Marco Maciel
1. Roseana Sarney
Rodolpho Tourinho
2. Maria do Carmo Alves
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Antero Paes de Barros
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 18.09.2003
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas.
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Jefferson Péres
Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
João Capiberibe
1. Sibá Machado
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Valdir Raupp
1. Gilberto Mestrinho
PFL
Marco Maciel
1. João Ribeiro
PSDB
Arthur Virgílio
1. Lúcia Vânia
PDT
Jefferson Péres
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE)
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Eurípedes Camargo
2. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
3. Heloísa Helena
Sibá Machado
4. Ana Júlia Carepa
Fátima Cleide
5. Duciomar Costa
Duciomar Costa
6. Fernando Bezerra
Magno Malta
7. Marcelo Crivella
PMDB
Gerson Camata*
1. Mão Santa
Amir Lando
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valmir Amaral
4. Renan Calheiros
Gilberto Mestrinho
5. Ney Suassuna
José Maranhão
6. Romero Jucá
PFL
João Ribeiro
1. César Borges
José Jorge
2. Jonas Pinheiro
Marco Maciel
3. Efraim Morais
Paulo Octavio
4. Maria do Carmo Alves
Rodolpho Tourinho
5. Roseana Sarney
PSDB
Leonel Pavan
1. (vago)
Sérgio Guerra
2. Arthur Virgílio
João Tenório
3. Reginaldo Duarte
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças - Feiras às 14:00 horas. - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)

COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999

3ª Eleição Geral: 27.06.2001
4ª Eleição Geral: 13.03.2003

Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 13
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2
Titulares
(Vago) 10
João Alberto Souza
Ramez Tebet
Luiz Otávio
Paulo Octávio
Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
Heloísa Helena14
Sibá Machado
(vago) 8
Sérgio Guerra
Antero Paes de Barros
Juvêncio da Fonseca 7
(Vago) 6
Magno Malta (PL)

PMDB
Suplentes
1.
Ney Suassuna
MA
1411
2.
Pedro Simon
MS
2222
3.
Gerson Camata 11
PA
3050
4.
Alberto Silva
PFL 5
DF
2011
1.
Jonas Pinheiro
GO
2091
2.
César Borges 4
BA
3173
3.
Maria do Carmo Alves12
1
PT
AL
3197
1.
Ana Julia Carepa
AC
2184
2.
Fátima Cleide
3.
Eduardo Suplicy 3
PSDB 5
PE
2385
1.
(Vago) 16
MT
4061
2.
Arthur Virgílio
PDT
MS
1128
1.
Augusto Botelho
PTB 1
1.
Fernando Bezerra
PSB 1, PL 1-15 e PPS
ES
4161
1.
(Vago) 9
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
UF

Ramal

UF
PB
RS
ES
PI

Ramal
4345
3232
3256
3055

MT
BA
SE

2271
2212
1306

PA
RO
SP

2104
2391
3213

AM

1201

RR

2041

RN

2461

2051
(atualizada em 09.08.2004)

Notas:
1
Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.
2
Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
3
Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003.
4
Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003.
5
Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003.
6
Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu
desligamento do Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003.
7
Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para
essa vaga na Sessão do SF de 01.10.2003.
8
Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação
lida na Sessão do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF) foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de
03.12.2003 e deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular.
9
Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme
comunicação lida na Sessão do SF dessa data.
10
Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003.
11
Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data.
12
Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves
(PFL-SE) foi eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003.
13
Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador
Juvêncio da Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.09.2003.
14
Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo,
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores.
15
Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004.
16
O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) - Telefones: 311-4561 e 311-5255
sscop@senado.gov.br; www.senado.gov.br/etica

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto

Composição atualizada em 25.03.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br

PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
1ª Designação: 16.11.1995
2ª Designação: 30.06.1999
3ª Designação: 27.06.2001
4ª Designação 25.09.2003

COMPOSIÇÃO
SENADORES
Vago
Demóstenes Torres
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)

PARTIDO
Bloco/PFL

ESTADO RAMAL
GO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br

2091

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral : 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Senador Papaléo Paes (AP)
PFL
Senadora Roseana Sarney (MA)
PT
Senadora Serys Slhessarenko (MT)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PDT
Senador Augusto Botelho (RR)
PTB5
Senador Sérgio Zambiasi (RS)
PSB
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC)
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE)
Atualizada em 16.04.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br

CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)
COMPOSIÇÃO
Presidente nato: Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Deputado João Paulo Cunha (PT-SP)

PRESIDENTE
Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Deputado Inocêncio Oliveira (PFL-PE)

1º VICE-PRESIDENTE
Senador Paulo Paim (BLOCO/PT-RS)

2º VICE-PRESIDENTE
Deputado Luiz Piauhylino (PTB-PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Senador Eduardo Siqueira Campos (PSDB-TO)

1º SECRETÁRIO
Deputado Geddel Vieira Lima (PMDB-BA)

1º SECRETÁRIO
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

2º SECRETÁRIO
Deputado Severino Cavalcanti (PPB-PE)

2º SECRETÁRIO
Senador Alberto Silva (PMDB-PI)

3º SECRETÁRIO
Deputado Nilton Capixaba (PTB-RO)

3º SECRETÁRIO
Senador Heráclito Fortes (PFL-PI)

4º SECRETÁRIO
Deputado Ciro Nogueira (PFL-PI)

4º SECRETÁRIO
Senador Sérgio Zambiasi (BLOCO/PTB-RS)

LÍDER DA MAIORIA
Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP)

LÍDER DA MAIORIA
Senador Renan Calheiros (PMDB/AL)

LÍDER DA MINORIA
Deputado José Thomaz Nonô (PFL-AL)

LÍDER DA MINORIA
Senador Sérgio Guerra (PSDB/PE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Deputado Maurício Rands (PT-PE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Edison Lobão (PFL-MA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Carlos Melles (PFL-MG)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Atualizado em 02.06.2004

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2002)
•
•

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
Mandato estendido até 5/6/2004, conforme Decreto Legislativo nº 77/2002CN

Presidente: JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO

Vice-Presidente: JAYME SIROTSKY

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional dos
jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional dos
radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional dos
artistas (inciso VII)
Representante das categorias profissionais
de cinema e vídeo (inciso VIII)
Representante da sociedade civil
(inciso
IX)

PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO

EMANUEL SORAES CARNEIRO

ROBERTO WAGNER MONTEIRO

FLÁVIO DE CASTRO MARTINEZ

JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE
MEDEIROS

SIDNEI BASILE

FERNANDO BITTENCOURT

MIGUEL CIPOLLA JR.

DANIEL KOSLOWSKY HERZ

FREDERICO BARBOSA GHEDINI

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

ORLANDO JOSÉ FERREIRA GUILHON

BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA

STEPAN NERCESSIAN

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA FILHO

JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO

MANUEL ALCEU AFFONSO FERREIRA

Representante da sociedade civil (inciso IX)

ALBERTO DINES

Representante da sociedade civil (inciso IX)
Representante da sociedade civil (inciso IX)

JAYME SIROTSKY
CARLOS CHAGAS

Representante da sociedade civil (inciso IX)

RICARDO MORETZSOHN

ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE
CARVALHO
JORGE DA CUNHA LIMA
REGINA DALVA FESTA
ASSUMPÇÃO HERNANDES MORAES DE
ANDRADE
Composição atualizada em 27.04.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: (61) 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccs

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2002)

COMISSÕES DE TRABALHO
01 - Comissão de Regionalização e Qualidade da Programação
(constituída na Reunião de 26/06/2002)
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
§
Francisco Pereira da Silva (Representante da categoria profissional dos radialistas)
§
Alberto Dines (Representante da sociedade civil) *
§
Carlos Chagas (Representante da sociedade civil) *
* Designados na 9ª Reunião de 2003 do Conselho de Comunicação Social

02 - Comissão de Tecnologia Digital
(constituída na Reunião de 26/06/2002, para atender à Consulta nº 1, de 2002-CCS, formulada pela
Presidência do Senado Federal ao Conselho de Comunicação Social)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Coordenador
§
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social)
§
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão) – desde 14/10/2002
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio) – desde 14/10/2002
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas) – desde 14/10/2002
03 - Comissão de Radiodifusão Comunitária
(constituída na Reunião de 02/09/2002)
§
Regina Dalva Festa (Representante da sociedade civil) – Coordenadora
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§
Francisco Pereira da Silva (Representante da categoria profissional dos radialistas)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
§
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social)
04 - Comissão de TV a Cabo
(constituída na Reunião de 17/03/2003, para emissão de parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº
175/2001, e mantida para atender à proposta do Parecer nº 2/2003-CCS, aprovado na Reunião de
07/04/2003, no sentido da realização de análise da situação da TV a Cabo no Brasil e apresentação de
medidas e iniciativas com vista à solução dos problemas enfrentados pelo setor)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Coordenador
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
§
Carlos Chagas (Representante da sociedade civil)
05 - Comissão de Concentração na Mídia
(constituída na Reunião de 07/04/2003, para análise da concentração e controle cumulativo nas empresas
de comunicação social em pequenas e médias cidades brasileiras)
•
Carlos Chagas (Representante da sociedade civil) – Coordenador
•
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
•
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
•
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
•
Alberto Dines (Representante da sociedade civil)
•
Ricardo Moretzsohn (Representante da sociedade civil)
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